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Protokół Nr X/2015 

z X Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 29 września 2015 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1210  w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowego 

w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady 

Gminy. Przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może obra-

dować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

 

Na X Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było czternastu radnych oraz 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2016 – 2019. 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/91 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

21 stycznia 1991 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku  

w Wielopolu Skrzyńskim i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu, 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 

29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola „Krasnala 

Hałabały” w Wielopolu Skrzyńskim, 

3) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

28 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2015 rok, 

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok, 

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok, 

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok, 

7) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/97/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

11 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie do stowarzysze-

nia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, 
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9) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkań-

cami Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

10) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

11) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

6. Sprawy różne. 

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

8. Zamknięcie sesji. 
 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

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

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił prezentację na temat zrealizowanych zadań na 

terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie: 

 

1) Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek. 

W ramach tego zadania zrealizowano: 

 przebudowę sieci wodociągowej, kolidującej z projektowanymi drogami – koszt 55.387,04 zł 

wykonaną przez Hydraulik Usługi Wod-Kan i CO Grzegorz Reguła z Dzikowca, 

 przebudowę sieci energetycznej i sieci teletechnicznej o łącznym koszcie 48.859,17 zł 

zrealizowaną przez Zakład Usługowo – Remontowy Elmix Przywara, Feret Sp. j. z Ropczyc, 

 przebudowę sieci gazowej za kwotę 15.508,87 zł, 

 wykonano roboty ziemne wraz z dolnymi warstwami konstrukcyjnymi tj. warstwy 

stabilizowanej cementem oraz warstwy odsączającej, 

 wykonany został pół-materac geosyntetyczny, 

 w trakcie realizacji robót monitorowano na bieżąco nośność budowanych warstw dróg 

wykorzystując do tego celu dwa niezależne laboratoria ze strony wykonawcy i nadzoru 

inwestorskiego. 

Łączna wartość wykonanych robót w 2015 roku wyniosła 377.560,20 zł. Wykonawcą tych 

robót był „Transkop-SD” Stanisław Warzybok i Daniel Warzybok ze Strzyżowa. Łączne 

dotychczasowe nakłady na całą inwestycję wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej 

wyniosły 522.315,28 zł.  

 

2) Wykonanie rozbiórki schodów zewnętrznych i wykonanie schodów wewnątrz budynku 

oraz adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym nr 260 w Wielopolu Skrzyńskim 

(pomieszczenia nad apteką). 

W trakcie realizacji zamówienia wykonano: 

 rozbiórkę schodów zewnętrznych murowano żelbetowych, 

 schody wewnętrzne żelbetowe, 

 roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach, 

 odwodnienie budynku, 

 balustrady stalowe, 

 balustrady chromoniklowe na murze oporowym, 
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 położono płytki i terakotę, 

 przełożono kostkę brukową na placu przed budynkiem. 

Koszt inwestycji: 64.742,65 zł. 

Wykonawca: Azbud Stasiowski Andrzej z Glinika. 

 

3) Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Łęg. 

Inwestycja polegała na: 

 przebudowie sieci gazowej w obrębie drogi, 

 wykonaniu poszerzenia drogi, 

 wykonaniu odwodnienia powierzchniowego i kanalizacji deszczowej, 

 wykonaniu zatoki postojowej – parkingu, 

 wykonaniu chodnika dla pieszych, 

 wykonaniu nawierzchni asfaltowej na całej drodze i parkingach, 

 wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, 

 wycince zakrzaczeń w rowach, 

 odmuleniu rowów, 

 uzupełnieniu poboczy gruntowych. 

Koszt inwestycji: 727.779,81 zł. 

Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 

339.617,00 zł. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. 

 

4) Wykonanie sanitariatów, odnowa sal lekcyjnych i szatni w Szkole Podstawowej  

w Wielopolu Skrzyńskim. 

Inwestycja polegała na: 

 wykonaniu dwóch sanitariatów, 

 odnowie dwóch sal lekcyjnych, 

 wyposażeniu pracowni komputerowej w 12 nowych komputerów, 

 modernizacji szatni. 

Koszt inwestycji: 80.000,00 zł. 

Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane R.T.BUD. Mikuszewski Tomasz z Wiśniowej. 

 

5) Przebudowa drogi gminnej Wielopole Nowa Wieś – Wytrząska. 

Inwestycja polegała na: 

 przeprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża, 

 wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, 

 wykonaniu warstwy profilowej z masy asfaltowej, 

 wykonaniu nawierzchniowej warstwy asfaltowej, 

 przebudowie dwóch istniejących przepustów, 

 wykonaniu rowów i poboczy. 

Całość działań prowadzono na odcinku 700 mb. 

Koszt inwestycji: 159.977,65 zł. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. 
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6) Przebudowa drogi gminnej Brzeziny Zagrody. 

Inwestycja polegała na : 

 przeprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża, 

 wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, 

 wykonaniu warstwy profilowej z masy asfaltowej, 

 wykonaniu nawierzchniowej warstwy asfaltowej, 

 wykonaniu rowów i poboczy. 

Całość działań prowadzono na odcinku 574 mb, w tym nawierzchnię asfaltową ułożono na odcinku 

300 mb. 

Koszt inwestycji: 78.056,76 zł. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. 

 

7) Przebudowa drogi gminnej Glinik Polny Gościniec – Szkodna. 

Inwestycja polegała na: 

 przeprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża, 

 wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, 

 wykonaniu warstwy profilowej z masy asfaltowej, 

 wykonaniu nawierzchniowej warstwy asfaltowej, 

 przebudowie dwóch istniejących zjazdów, 

 wykonaniu rowów i poboczy. 

Całość działań prowadzono na odcinku 360 mb. 

Koszt inwestycji: 98.351,12 zł. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. 

 

8) Przebudowa wjazdu i placu manewrowego pod remizą OSP w Nawsiu. 

Inwestycja polegała na: 

 przebudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowymi zbiornikami na ścieki, 

 likwidacji utwardzenia placu z płyt drogowych, 

 likwidacji części ogrodzenia, 

 wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na podjeździe i placu. 

Koszt inwestycji: 80.865,85 zł. 

Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady. 

 

9) Przebudowa drogi gminnej Broniszów Dół – Lasek. 

Inwestycja polegała na: 

 wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 305 metrów, 

 wykonaniu odmulenia istniejących rowów, 

 uzupełnieniu poboczy gruntowych. 

Koszt inwestycji: 81.861,34 zł. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. 
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10) Przebudowa przepustu na potoku Iwierna w ciągu drogi Brzeziny – Jaszczurowa Dzilik. 

Inwestycja polegała na: 

 wymianie/demontażu przepustu podwójnego (okularowego), 

 zamontowaniu skrzynkowych prefabrykatów żelbetowych. 

 wykonaniu betonowych ścianek czołowych wraz z płytą nawierzchniową i balustradą 

stalową, 

 poddanie regulacji koryta potoku na długości 20 m. 

Koszt inwestycji: 60.000 zł. 

Wykonawca: Zakład Handlowo Usługowy Grażyna Madeja z Małej. 

 

11) Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci w Gminie Wielopole Skrzyńskie. 

Place zabaw przy Szkołach Podstawowych w: Brzezinach, Gliniku i w Nawsiu były objęte 

modernizacją i na każdym obiekcie wykonano następujące elementy: 

 ogrodzenie panelowe oraz zamontowano bramkę dwuskrzydłową, 

 nawierzchnię bezpieczną poliuretanową (średnio 148,00 m2 na każdym placu zabaw), 

 demontaż oraz montaż z przemieszczeniem na nowe miejsca istniejących zabawek na placu 

zabaw, 

 zamontowano wyposażenie placów zabaw. 

Koszt inwestycji: 268.793,56 zł. 

Place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach – Berdechowie oraz w Broniszowie zostały 

wybudowane od podstaw. Na każdym obiekcie wykonano następujące elementy: 

 ogrodzenie panelowe oraz zamontowano bramkę dwuskrzydłową, 

 nawierzchnię bezpieczną poliuretanową (133,98 m²), 

 wyłożono trawę rolowaną (179,77 m2 Berdechów i 255,56 m2 Broniszów), 

 zamontowano wyposażenie placów zabaw. 

Koszt inwestycji: 196.022,57 zł. 

Wykonawca: Konsorcjum "AKAR" Sp. z.o.o. wraz z firmą FUH "AKAR" Piela Grzegorz. 

Na budowę oraz modernizacje placów zabaw przy szkołach podstawowych pozyskano dofinansowa-

nie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 265.000 zł. Ponadto w trakcie realizacji 

zadania wykonano liczne roboty dodatkowe. 

  

Budowa placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim została współfinansowana ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013”. 

Koszty projektu: 66.809,62 zł. 

Wykonawca: Fabryka Farb i Lakierów „Hermal - Dębica”. 

 

Następnie Wójt Gminy omówił zadania, które są w trakcie realizacji, informując że: 

 Wykonywana jest droga Broniszów – Łączki (podbudowa i masa asfaltowa). Wstępnie wykonano 

profilowanie równiarką i zrobiono przepust przy drodze na Zalas. Termin wykonania zadania 

upływa 10 października br. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy. 

Inwestycja dofinansowana jest z tzw. „powodziówki”. 

 Na ukończeniu jest dokumentacja na drogę Wielopole Nowa Wieś – Różanka czyli Nawsie - 

Rzeki. Wartość tej inwestycji według kosztorysu inwerstorkiego bez przepustu koło Państwa 

Jabłońskich wyniesie 404.000 zł. Mamy nadzieję, że zadanie to uda się w tym roku wykonać, 
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chociaż środki które są na likwidację skutków klęsk żywiołowych zostały w tym momencie 

zablokowane z uwagi na wypłatę odszkodowań rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane 

przez suszę. W naszej gminie tylko siedmiu rolników zakwalifikowało się do wypłaty 

odszkodowań.  

 W opracowaniu jest dokumentacja na Starą drogę i przepust przez tą drogę na potoku Liwek  

w Wielopolu Skrzyńskim. Zadanie to ma polegać na odnowieniu nawierzchni na całej Starej 

drodze, wykonaniu chodnika i przebudowie przepustu, który pozwoli na dużo większą 

przepustowość wody. Przepust ten przy obfitych opadach deszczu powoduje zalewanie wielu 

domów i kilka firm w Wielopolu Skrzyńskim. 

 W opracowaniu jest projekt na most na rzece Wielopolce za remizą w Gliniku.  

 Na ukończeniu są audyty energetyczne budynków przewidzianych do termomodernizacji. 

Następnie będzie wykonywana dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej, czyli budynku Urzędu Gminy, budynku byłego przedszkola 

(obecnie WTZ), budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i budynku Szkoły 

Podstawowej w Broniszowie. Wykreślony z listy został budynek Piomaru wraz z Apteką, 

ponieważ w tym naborze nie będą branie pod uwagę budynki komercyjne, w których jest 

prowadzona działalność gospodarcza. 

 Wykonywany jest projekt wykonawczy dla 7,5 km kanalizacji sanitarnej polegający na 

uaktualnieniu zmian w terenie. 

 Wykonywana jest karta osuwiska na Łysej Górze, dzięki której będzie można składać wniosek  

o dofinansowanie osuwiska i dokumentacji techniczno-budowlanej osuwiska, która pozwoli na 

zabezpieczenie tego osuwiska.  

 Ruszyła budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Przetarg został 

rozstrzygnięty. Najniższą ofertę zaproponował KK Bud z Krosna. Zakres prac przewidzianych  

w tym roku to: dwa mury oporowe zabezpieczające skarpę i fundamenty sali z zapleczem. Prace 

te zostaną wykonane, bo mamy zabezpieczone środki w budżecie gminy. Koszt budowy sali 

gimnastycznej według kosztorysu wykonawcy to 1.835.000 zł. Natomiast całkowity koszt 

realizacji tego zadania wyniesie 2.045.000 zł, ponieważ wykonany już został jeden mur oporowy 

i dokumentacja do kosztorysu. Dodatkowo konieczny jest jeszcze nadzór inwestorski. 

 Na etapie rozstrzygnięcia jest zapytanie o cenę inwestycji drogowej Jamszcze Brzeziny Dąbki. 

W ramach tego zadania będzie wykonany I etap, czyli 300 m robót ziemnych i utwardzenie. Na 

ten cel mamy zabezpieczone środki w kwocie 14.000 zł. 

 Został wyłoniony wykonawca na budowę chodnika w stronę cmentarza w Wielopolu Skrzyńskim. 

Jest nim Marcin Jezior z Wielopola Skrzyńskiego. Inwestycja powinna się rozpocząć 7 paździer-

nika i zakończyć przed Wszystkimi Świętymi. Chodnik zostanie położony na odcinku 86 m. 

Zadanie będzie kosztowało 50.000 zł. 

 Ruszyły prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wielopolu Skrzyńskim. 40% 

środków finansuje gmina, natomiast 60% finansuje Województwo Podkarpackie poprzez Urząd 

Marszałkowski. Inwestorem w imieniu Województwa Podkarpackiego jest Podkarpacki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich. Wykonawcą jest firma Ankod z Domaradza. Chodnik o szerokości 2,30 m 

będzie wykonany na odcinku 156 m, dodatkowo zostaną zrobione zjazdy do posesji 

mieszkańców. 
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 Odbył się przetarg na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku. Nie jest jeszcze 

wyłoniony wykonawca. Na to zadanie mamy 333.000 zł. Najniższa oferta została złożona na 

kwotę 229.000 zł, więc zostaje 100.000 zł. Przetarg jest przewidziany tylko na odcinku 220 m, 

ale może uda się zrobić ok. 350 m, wówczas doszlibyśmy do drogi pod kościół. Natychmiast jak 

zostanie wyłoniony wykonawca złożymy wniosek o roboty uzupełniające. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej w Wielopolu 

Skrzyńskim na odcinku 220 m. Inwestycja zostanie wykonana z pieniędzy PZDW. 

 Na ukończeniu jest inwestycja pn. „Budowa bezodpływowego osadnika ścieków przy budynku 

wielofunkcyjnym w Gliniku”. Koszt tego zadania wyniesie 25.000 zł. Wykonawcą jest Andrzej 

Stasiowski z Glinika. 

 Na bieżąco staramy się naprawiać drogi i przywracać do przejezdności drogi z kruszyw i drogi 

gruntowe. 

 Wykonujemy wycinkę zakrzaczeń przy drogach gminnych w rowach i 70 cm za rowem. 

Przystępując do wycinki na danym odcinku drogi będziemy informować właścicieli działek 

przyległych o takim zamiarze i prosić ich o wycinkę we własnym zakresie. Jeżeli tego nie uczynią, 

będziemy wycinać sami. Wójt poprosił radnych, aby przekonywali mieszkańców o włączenie się 

w to zadanie. 

 Mieszkańcy gminy, którym brakuje wody pitnej są w nią zaopatrywani. Dowozy wody są 

dokonywane z wodociągu Grawitacja albo z wodociągu Sędziszowskiego. W ostatnim czasie 

systematycznie dowożona jest woda do Szkoły Podstawowej w Broniszowie.  

 Siłownia w Budynku Kulturalno – Oświatowym zostanie uruchomiona początkiem października. 

Będzie ją prowadziła Pani na stażu. Jeżeli nikt nie zdecyduje się na wynajęcie siłowni to będziemy 

ją prowadzić, aby służyła mieszkańcom. 

 Dobiegają końca prace przy osuwisku przy drodze wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim. 

Koszt inwestycji wyniósł 6 mln zł. Wykonawcą była firma Remost z Dębicy. Inwestorem był 

PZDW. Inwestycja dofinansowana jest w 80% ze źródeł tzw. „powodziówki”, reszta pochodzi za 

środków Urzędu Marszałkowskiego. 5 października br. o godz. 1230 odbędzie się uroczysty odbiór 

osuwiska.  

 

Pytań i uwag do przedstawionych informacji przez Wójta nie było.  

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił informacje dotyczące wykonywanych prac 

związanych z poszukiwaniem wody i projektowaniem wodociągu. Mówił, że w kwietniu br. został 

wykonany odwiert poszukiwawczy za wodą w miejscowości Broniszów. Odwiert został wykonany 

na głębokości 80 m. Wydajność uzyskana na tym odwiercie to 1,95 m3 na godzinę. To daje ok. 50 m3 

wody na dobę. Z tego odwiertu można zabezpieczyć ok. 120 budynków w wodę. Z informacji 

uzyskanych od wykonawców odwiertu jest duża szansa uzyskania w okolicy ok. 200-300 m od tej 

studni kolejnego odwiertu, który będzie miał podobną wydajność wody. Gdyby udało się wykonać 

ten dodatkowy odwiert to dla miejscowości Broniszów mielibyśmy zabezpieczoną wodę. Koszt 

realizacji tego odwiertu wynosi 35.000 zł. Drugi odwiert został wykonany w miejscowości Glinik na 

Rzegocinie w okolicy Wielopola Skrzyńskiego. Wydajność to 2,10 m3 wody na godzinę. To daje 

również 50 m3 wody na dobę i pozwoli na przyłączenie ok. 120 budynków. Koszt realizacji tego 

odwiertu również wynosi 35.000 zł. Ponadto w sierpniu został wykonany odwiert na Łysej Górze,  
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niestety okazał się on negatywny. W związku z czym poczyniliśmy dalsze starania poszukiwawcze 

za wodą. Zostały wykonane badania gruntu na działce położonej z Brzezinach celem zapewnienia 

wody mieszkańcom Łysej Góry, Lipowca i Krzemienicy. Niestety, okazało się że grunt ten daje realną 

szansę na znalezienie wody tylko do głębokości 30 m i ta wydajność nie jest wystarczająca dla 

większej liczby mieszkańców. Ponadto została zlecona analiza działki zlokalizowanej w miejscowo-

ści Mała, gdzie sugerowana była woda, ale nie ma wielkiej nadziei na wodę w tym miejscu. Według 

badań geologicznych na Rzegocinie mamy wskazane ok. 6,5 ha powierzchni terenu, na którym jest 

wysokie prawdopodobieństwo znalezienia wody. Chcemy zaplanować dodatkowo minimum dwa 

odwierty. W zależności od wydajności tych przyszłych studni miejmy nadzieję, że to wystarczy na 

zapewnienie wody miejscowości Glinik. Z tego terenu może płynąć woda na Lipowiec i Krzemienicę 

pod ciśnieniem, nie trzeba przepompowni. W ostatnim czasie zostały wystosowane zapytania 

ofertowe na projekty wodociągu. Pierwsze zapytanie ofertowe zostało unieważnione z uwagi na 

bardzo wysokie ceny. Drugie zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte. Na jeden wodociąg było  

8 ofert. Najniższa oferta była na kwotę 51.500,00 zł ale w okrojonym zakresie. Zakres jaki chcemy 

zaprojektować wodociąg, czyli koszt projektu budowy wodociągu, przyłączy, zbiornika ujęcia wody 

oraz stacji wody będzie wynosił ok. 80-85.000 zł. Firma, która opracuje projekt wodociągu to Zakład 

Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych Pro In Mat mgr inż. Marek Matyjewicz 

z Tarnowa.  

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił uwagę na prywatną studnię głębinową 

znajdującą się na Sośnicach, gdzie jest duża wydajność wody. Proponował, aby dogadać się  

z właścicielem tej studni i ją odkupić. Odwiert ten zabezpieczyłby teren Wielopola Skrzyńskiego jak 

i Brzezin, gdzie również brakuje wody.  

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odpowiedział, że pomysł ten zostanie przeanalizowany 

pod względem zabezpieczenia w wodę mieszkańców z terenu Wielopola Skrzyńskiego. Zostanie 

sprawdzona wydajność w tym odwiercie. Natomiast z uwagi na dużą odległość nie jest brane pod 

uwagę ciągnięcie wodociągu z Sośnic do Glinika. 

 

3. Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2016 – 2019. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w roku bieżącym 

upływa kadencja ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach i Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty 

właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Stosownie do art. 161 § 1 cytowanej ustawy, 

Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie ustaliło i zatwierdziło liczbę ławników potrzebnych do 

wyboru z terenu właściwości Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, a mianowicie: 

 jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 

 dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach. 

 

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Uchwałą  

Nr IX/47/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku powołała Zespół opiniujący kandydatów na ławników, który 

w dniu 18 sierpnia 2015 roku dokonał oceny przedłożonych dokumentów. Pani Przewodnicząca  

odczytała opinię o kandydatach na ławników (opinia w załączeniu). 
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Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt regulaminu tajnego głosowa-

nia w sprawie wybory ławników. Zaproponowany regulamin został jednogłośnie przyjęty przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na 

kadencję lat 2016 – 2019 w załączeniu. 

 

Kolejno przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

Do pracy w Komisji zostali zaproponowani następujący radni: 

 Pani Renata Góra – wyraziła zgodę na pracę w Komisji, 

 Pan Zbigniew Gąsior – nie wyraził zgody na pracę w Komisji, 

 Pan Jan Świstak – wyraził zgodę na pracę w Komisji, 

 Pani Maria Żywot – wyraziła zgodę na pracę w Komisji . 

Komisja Skrutacyjna w składzie: Renata Góra, Jan Świstak i Maria Żywot został powołana 

jednogłośnie (14 głosów – „za”).  

 

Następnie odbyło się tajne głosowanie, podczas którego Komisja wyczytywała kolejno na-

zwiska radnych, którzy otrzymali dwie karty do głosowania, po oddaniu głosu wrzucali karty do urny. 

 

Po przeliczeniu głosów, Pani Renata Góra – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła 

wyniki głosowania, odczytując protokół z ustalenia wyników głosowania (protokół w załączeniu). 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie wyboru 

ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2016 – 2019. 

Uchwała Nr X/48/2015 w załączeniu. 

 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr VIII/44/91 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 stycznia 

1991 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 

Skrzyńskim i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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 X/49/2015 w załączeniu. 
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2) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 

roku w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola „Krasnala Hałabały” w Wielopolu 

Skrzyńskim. 

   

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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 X/50/2015 w załączeniu. 

 

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku 

w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr X/51/2015 w załączeniu. 

 

4) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały dotyczył wykonania projektu gminnej sieci wodociągowej dla miejscowości 

Glinik i został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr X/52/2015 w załączeniu. 
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5) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały dotyczył wykonania projektu gminnej sieci wodociągowej dla miejscowości 

Broniszów i został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr X/53/2015 w załączeniu. 

 

6) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały dotyczył realizacji projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” i został omówiony oraz pozytywnie zaopinio-

wany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr X/54/2015 w załączeniu. 

 

7) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zauważył, że w wykazie dróg zaliczanych do dróg 

gminnych nie ma ujętych wszystkich dróg z terenu wsi Brzeziny. Zasugerował, aby w przyszłości 

podjąć jeszcze jedną uchwałę o podobnej treści i zaliczyć wszystkie drogi w Brzezinach, ponieważ 

od dróg, które nie są zaliczone do kategorii dróg gminnych trzeba odprowadzać podatek. 
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Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odpowiedział, że wymienione w załączniku do uchwały 

drogi są w całości własnością Gminy Wielopole Skrzyńskie. Inne odcinki dróg są prawdopodobnie 

we władaniu lub własnością Skarbu Państwa. W późniejszym czasie Rada może podjąć kolejną 

uchwałę i zakwalifikować je do kategorii dróg gminnych. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr X/55/2015 w załączeniu. 

 

8) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/97/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

11 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie do stowarzysze-

nia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr X/56/2015 w załączeniu. 

 

9) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkań-

cami Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr X/57/2015 w załączeniu. 
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10) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani Janinie Śliwińskiej. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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” 

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr X/58/2015 w załączeniu. 

 

11) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie Panu Stefanowi Śliwińskiemu. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 

 

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 X/59/2015 w załączeniu. 

 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin złożył następujące wnioski: 

 zabezpieczenie środków na poprawę przejezdności dróg w Brzezinach uwzględnionych  

w protokole powyjazdowej Komisji Rozwoju Gminy, 

 zmianę organizacji ruchu podczas Wszystkich Świętych na „Schetynówce” w Brzezinach, 

ponieważ dwa samochody nie zmieszczą się przy wymijaniu na tej drodze. 

Ponadto zaproponował, aby niezwłocznie ogłosić przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Będzie to  

z korzyścią dla budżetu gminy, bo będzie czas na ewentualne unieważnienie przetargu w przypadku 

wysokich cen i ogłoszenie następnego. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika wnioskował o: 

 zamontowanie barierek na moście obok Glinki łączącym Zapole Glinickie z drogą, która 

prowadzi na Zapole Broniszowskie, 

 oznakowanie odcinka drogi wojewódzkiej w Wielopolu Skrzyńskim za stadionem w kierunku 

Wiśniowej, gdzie dochodzi do licznych wypadków. 
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Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta z następują-

cymi wnioskami: 

 zlikwidowanie tzw. progu zwalniającego na drodze gminnej Nawsie – Budzisz, który 

powoduje duże utrudnienia dla tych, którzy uczęszczają tym szlakiem komunikacyjnym, 

 uwzględnienie dróg: na Budzisz, na Kamieniec i na Folwark przy usuwaniu zakrzaczeń, 

 podniesienie barierek na moście na drodze Nawsie – Rędziny na Pana Zbigniewa Śledzionę, 

 zajęcie się ogołoconym wjazdem i parkingiem na cmentarz w Nawsiu, 

 udostępnienie koparki na odcinek drogi ziemnej Nawsie Kamieniec przed tzw. laskiem 

bukowym, gdzie są duże doły. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin w imieniu swoim, Rady Parafialnej, księdza dziekana  

i mieszkańców złożył podziękowania radnym z poprzedniej i obecnej kadencji oraz Wójtowi za 

przebudowę drogi na Łęg w Brzezinach. Następnie skierował do Wójta wnioski o: 

 dokonanie zmian w budżecie gminy odnośnie pozyskania dodatkowo kruszywa na drogi, 

 wykonanie przejścia dla pieszych w stronę Delikatesów Centrum w Wielopolu Skrzyńskim, 

 podjęcie interwencji mającej na celu namalowanie linii zatrzymania na drodze powiatowej, 

która dochodzi do drogi wojewódzkiej koło Delikatesów Centrum w Wielopolu Skrzyńskim, 

gdzie jest znak STOP, a  nie ma linii zatrzymania. 

Następnie wymienił zgłoszenia od mieszkańców, dróg które wymagają naprawy: 

 drogi, które przylegają do drogi Gleniówka w Brzezinach,  

 zniszczona droga do Pietruchy i cały ciąg tej drogi do samej góry na Kamyk, 

 droga na Stasika,  

 droga w stronę Wojnarowskiego Stanisława i następnych mieszkańców, 

 droga na Korzenia, 

 droga na Rędziny. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy złożyła podziękowania Panu Wójtowi 

za podjęcie szybkiej interwencji w celu wyrównania chodnika przy drodze powiatowej w Wielopolu 

Skrzyńskim, gdzie powstało zagłębienie wskutek wypadnięcia kilku kostek. Następnie złożyła dwa 

wnioski dotyczące: 

 otwarcia Orlika w soboty i niedziele kosztem innych dni w ciągu tygodnia, 

 utwardzenie jedynej ulicy błotnej w Wielopolu Skrzyńskim w kierunku Pana Roberta 

Pieczonki. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział na zgłoszone wnioski, mówiąc że: 

 Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić pod względem poprawy przejezdności dróg gminnych, 

bo mamy ograniczone środki. 

 Zastanowimy się nad organizacją ruchu na „Schetynówce” w Brzezinach podczas Wszystkich 

Świętych, aby ruch pojazdów na tej drodze dobrze funkcjonował. 

 Przetarg na zimowe utrzymanie dróg będzie ogłoszony jak najszybciej, już początkiem 

października. 

 Zamontowanie barier na moście na Zapolu Glinickim nie jest wielkim kosztem i na to 

powinniśmy znaleźć pieniądze. 
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 W sprawie oznakowania drogi wojewódzkiej w Wielopolu Skrzyńskim za stadionem w kierunku 

Wiśniowej były podjęte rozmowy z dyrektorem PZDW, bo śliskość tej nawierzchni jest przyczyną 

aż tylu wypadków w tym miejscu. Zostaną złożone wnioski w trybie natychmiastowym  

o oznakowanie oraz całkowitą wymianę nawierzchni na odcinku drogi przed Sikornikiem do lasu. 

 Próg zwalniający na drodze Nawsie – Budzisz jest konieczny do zlikwidowania. Próg ten powstał 

w wyniku opadnięcia drogi, pod którą został przepust. Jeżeli są środki na bieżącym utrzymaniu 

dróg to zadanie to zostanie wykonane, ale jeżeli nie ma żadnych środków, w tym również na 

koparki to nie zostanie wykonana żadna robota. 

 Na chwilę obecną wycinane są zakrzaczenia w stronę Budzisza. Następnie będzie podjęta 

wycinka na drogach: na Folwark, na Kamieniec, na Regułową Górkę w Nawsiu. Od 1 paździer-

nika przychodzi kilku pracowników gospodarczych, którzy będą dokonywać tej wycinki. 

 Podniesienie barier na moście w obrębie sklepu na Nawsie Rędziny zostanie wykonane przez 

gminnych pracowników gospodarczych. 

 Odcinek drogi Nawsie Kamieniec przed laskiem bukowym będzie wykonany pod warunkiem, że 

są jeszcze pieniądze na koparki, jeżeli nie ma pieniędzy to trzeba poczekać z tematem do 

przyszłego roku. 

 Zostaną wygospodarowane środki na niewielką ilość kruszywa. 

 Przejście dla pieszych w stronę Delikatesów Centrum w Wielopolu Skrzyńskim będzie wykonane 

za ok. pół roku.  

 W związku z odnową nawierzchni drogi wojewódzkiej w Wielopolu Skrzyńskim przypilnujemy, 

aby została namalowana linia bezwarunkowego zatrzymania w rejonie Delikatesów Centrum, 

gdzie jest znak STOP. 

 Orlik powinien funkcjonować w sobotę oraz niedzielę i spróbujemy do tego się przymierzyć. 

 Wyasfaltowanie ulicy w stronę Pana Pieczonki w Wielopolu Skrzyńskim spróbujemy wykonać  

w ramach przyszłego budżetu. 

 

6. Sprawy różne. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów zgłosił: 

 niedokończone prace koparką na drodze Broniszów – Lasek od szkoły, gdzie rowy zostały 

wykopane, a przepusty pozostały niedrożne, 

 wycięcie zakrzaczeń na drodze Broniszów – Lasek, na Bokocie oraz na Zagorzyce. 

 

Pan Krzysztof Traciak – radny z Nawsia zgłosił dziury na drodze powyżej szkoły. 

Proponował zalać je zimnym asfaltem. Ponadto sugerował wykonanie dwóch progów zwalniających 

na drodze Nawsie Ścieżki. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys wsi Nawsie zgłosiła: 

 dwie dziury na drodze na Stachorówkę: jedna na moście na Konicach, a druga koło Barana, 

 zakrzaczenia od mostu, od Pani Regułowej koło starej stodoły.  
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Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys wsi Brzeziny poprosił o: 

 poprawę załamanego przepustu na drodze wjazdowej na pole Pana Rasia, 

 poprawę przepustu na rozjeździe na drodze gminnej prowadzącej w kierunku jego posesji, 

 poprawę przepustu na rzece na Zalas, 

 utwardzenie pobocza na ostrym zakręcie na Baju. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys wsi Wielopole Skrzyńskie poprosił, aby uzgodnić i dojść do 

porozumienia z Radą Parafialną i księdzem proboszczem w kwestii połączenia robót dotyczących 

budowy chodnika w stronę cmentarza. Zasugerował, aby nadać tytuł  Honorowego Obywatela Gminy 

Wielopole Skrzyńskie ks. Woźniakowi. Pytał również czy będą zorganizowane rozgrywki na Orliku 

o puchar Wójta w piłce nożnej. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin poprosiła o udrożnienie rowów, wyrównanie 

kolein i uzupełnienie kamieniem na drodze Brzeziny Baj na Kwiatka. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała o nadawanie numerów domów, 

dla osób które nie mają odbiorów. Zgłosiła również skargi mieszkańców na parkowanie samochodem 

dostawczym Pana Maciołka na kostce brukowej na dworcu PKS. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik zgłosił: 

 zapadnięcia na moście na Podlas, 

 sprawę betonów na Zapolu, 

 wycięcie zgłoszonych zakrzaczeń we wsi, 

 problem dowozu dzieci z I klasy z Podlasia, 

 zwrócenie się z interwencją do policji i straży o prawidłowe oznakowanie miejsc wypadków. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego zwrócił uwagę na znak ograniczonego 

postoju w centrum Wielopola Skrzyńskiego, który dotyczy tylko jezdni a nie parkingu. Dlatego 

poprosił o znak ograniczonego postoju również na parkingu. Ponadto pytał o dofinansowanie remontu 

organów w kościele w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała dwa pisma skierowane do 

Rady Gminy dotyczące: 

 dowozów do gimnazjum klas II i III z Brzezin – Berdechowa (pismo w załączeniu), 

 kilkaset ton kruszywa w 2015r. oraz utwardzenie bitumiczne w 2016r. drogi dojazdowej 

Berdechów – Szkoła (pismo w załączeniu). 

 

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

 W tym roku będziemy próbować udrożnić przepusty na odmulonych rowach poprzez naszych 

pracowników gospodarczych.  Natomiast w następnym roku, jeżeli będzie to możliwe spróbu-

jemy ogłosić przetarg na odmulanie i udrażnianie przepustów. 

 Przyjrzymy się wszystkim zgłoszonym dziurom na drogach i spróbujemy je załatać jeszcze  

w tym roku w ramach możliwości finansowych gminy. 
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 Nie ma przeszkód aby nadać tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie  

ks. Woźniakowi. Trzeba złożyć wniosek i odpowiednio go umotywować. Wnioskodawcą nadania 

takiego tytułu może być: Wójt Gminy, radni, organizacje społeczne i polityczne, stowarzyszenia, 

inne instytucje oraz osoby fizyczne. 

 Rozgrywki na Orliku o puchar Wójta w piłce nożnej będą kontynuowane, jeżeli były do tej pory 

organizowane. 

 Na pytanie dotyczące nadawania numerów domów, dla osób które nie mają odbiorów 

odpowiedział Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta. Zakomunikował, że jest możliwość nadania 

numeru domu, który nie ma końcowego odbioru i te numery są już nadawane po przedstawieniu 

dokumentu, jakim jest inwentaryzacja powykonawcza czyli mapa, na której udokumentowane 

jest istnienie tego budynku. Można nadać numer nawet na działce, która ma albo wydane warunki 

zabudowy albo jest rozpoczęta budowa albo istnieje na niej budynek. Tego typu nadanie numeru 

nie daje możliwości zameldowania się osoby w takim obiekcie. Jeżeli jest inwentaryzacja powy-

konawcza geodezyjna to można wydać numery i zaświadczenie, na podstawie którego można się 

zameldować. Budynek, który został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli nie 

ma zgłoszenia odbioru do Nadzoru Budowlanego to zamieszkanie w takim budynku jest 

traktowane jak zamieszkanie na budowie, które może kończyć się karą w wysokości 10.000 zł. 

 Znak ograniczonego postoju w centrum Wielopola Skrzyńskiego pojawi się również na parkingu 

i będzie dotyczył całej strony gdzie są sklepy, natomiast po drugiej stronie gdzie jest GOKiW nie 

będzie ograniczenia postoju na parkingu. Ponadto podejmujemy działania profilaktyczne i zakła-

damy karteczki za wycieraczki samochodów dla tych osób, które parkują cały dzień i zalecamy 

wybieranie parkingu koło kościoła na całodzienne parkowanie. Powoli zaczyna to funkcjonować.  

W związku z prowadzoną zmianą organizacji ruchu w centrum Wielopola Skrzyńskiego spróbu-

jemy uzyskać kilka miejsc parkingowych przy ulicy koło banku i naprzeciwko Urzędu Gminy. 

 Decyzja o przeznaczeniu 25.000 zł, podjęta na początku roku na remont organów w kościele  

w Wielopolu Skrzyńskim nie mogła być zrealizowana, ponieważ organy wówczas nie były 

zabytkowe i nie mogliśmy tych pieniędzy przeznaczyć na ten cel. Środki zostały przeznaczone 

na malowanie ogrodzenia przy kościele w Brzezinach. W tej chwili organy w kościele  

w Wielopolu Skrzyńskim są zabytkowe i gmina może je dofinansować. Trzeba złożyć odpowiedni 

wniosek. 

 W kwestii pisma dot. dowozów uczniów do gimnazjum, organ prowadzący szkoły podstawowe  

i gimnazjum jakim jest Wójt analizuje potrzeby i możliwości gminy. W związku z tym została 

podjęta decyzja, że jeden gimbus jest w stanie wszystkich uczniów dowieźć do gimnazjum, dzięki 

temu zostaną zaoszczędzone pieniądze. Dowóz uczniów do gimnazjum z terenu Berdechowa nie 

jest aż tak zły jak ci Państwo piszą we wniosku. Pierwsze klasy, które są przywożone pierwszym 

kursem z Brzezin i Berdechowa mają zajęcia od godz. 715, natomiast pięcioro dzieci z klasy II  

i III mają zajęcia od godz. 800. W tym wolnym czasie odbywają się w gimnazjum kółka 

zainteresowań. Dzieci, które czekają są zagospodarowane, jeżeli tylko mają ochotę chodzić na 

zajęcia dodatkowe. Dowóz i odwóz dzieci z gimnazjum jest dobrze zorganizowany. Państwo 

podpisani w piśmie trochę zbyt roszczeniowo podchodzą do tematu, bo mieli oni również 

roszczenia odnośnie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Berdechowie. Domagali się 

dowozu dzieci do szkoły, pomimo że im ten dowóz się nie należy. Po negocjacjach z przewoźni-

kiem doszliśmy do porozumienia, że ci Państwo będą płacić za dowóz dzieci do szkoły 
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podstawowej – 30 zł miesięcznie od numeru domu. Rozkład dowozów i odwozów uczniów do 

gimnazjum zaplanowany jest na pół roku. W następnym półroczu I kurs gimbusa będzie na 

Broniszów i Glinik, natomiast na Brzeziny i Berdechów będzie jeździł później. 

 Odnośnie pisma o kilkaset ton kruszywa na drogę Berdechów – Szkoła Pan Wójt uważa, że droga 

ta nie jest aż w tak złym stanie, aby ją ulepszać, ponieważ droga prowadzi przez las, gdzie jest 

bardzo mokro i tam pasowałoby wymienić całkowicie podłoże i wykonać rowy. Ten odcinek 

przez las jest niecelowy do naprawy, bo droga pochłonie każdą ilość kruszywa i nic z tego nie 

wyjdzie.  

 

Pani Bożena Rogińska-Olech – kierownik GOPS zwróciła się z prośbą do radnych z Glinika 

o konsultacje dotyczące problemowych mieszkańców Glinika. Poprosiła również Radę o podjęcie 

działań mających na celu zmianę sytuacji lokalowej GOPS-u na taką, która umożliwi odpowiednie 

warunki pracy, w tym przyjmowanie stron i swobodne prowadzenie rozmów. Jest to zalecenie 

pokontrolne Wojewody Podkarpackiego. Poinformowała również o dostępnej żywności dla osób 

spełniających odpowiednie kryteria.  

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy poinformował, że zostały dokonane porządki i oczysz-

czono jedno pomieszczenie ze śmieci u Cebulskich z Glinika. Mówił, że dobrym rozwiązaniem dla 

gminy byłoby umieszczenie ich w schronisku dla osób bezdomnych, bo nie są to duże koszty, ale oni 

nie przystosują się do takich warunków, bo lubią wędrować. Sugestia Pani kierownik GOPS, aby 

oddać ich do DPS-u nie jest dobrym rozwiązaniem, bo gmina ma 11 osób w DPS-ie i kosztuje to 

20.000 zł miesięcznie. Dlatego na razie Cebulscy wrócą do swojego środowiska i gmina będzie co 

jakiś czas porządkowała ich teren. Następnie Pan Wójt odniósł się do sprawy lokum dla GOPS-u. 

Mówił, że najlepszym rozwiązaniem dla GOPS-u byłby budynek po byłym przedszkolu. On był 

remontowany głównie z myślą i przeznaczeniem dla GOPS, z tym że na chwilę obecna prowadzone 

są tam dwie pracownie WTZ-ów. Natomiast najlepszym rozwiązaniem dla WTZ-ów byłoby 

zlokalizowanie ich w jednym miejscu. Dlatego rozważana jest dobudowa do budynku, gdzie mieści 

się główna siedziba WTZ-ów.  

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin proponował umieszczenie GOPS-u w pomieszcze-

niach na parterze Urzędu Gminy po odzyskaniu ich od GS-u. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy poinformował, że sprawa o odzyskanie pomieszczeń 

zajmowanych przez GS  na parterze Urzędu Gminy jest ciągle w sądzie. Sprawa się przeciągała  

z uwagi na chorobę Pani sędzi. Kolejna rozprawa jest wyznaczona na 10 listopada br. Zarząd GS chce 

dojść do porozumienia z gminą i stoi na stanowisku, że chce zatrzymać pocztę i sklep obok. Do 

takiego porozumienia ze strony gminy nie dojdzie, ponieważ do rozwiązania polubownego można 

dojść tylko wówczas, gdy gmina odzyska wszystkie pomieszczenia pod Urzędem Gminy, natomiast 

sklep obok możemy przekazać GS. Trzeba również myśleć nad odzyskaniem od nich czynszu, bo 

pobierają bezprawnie czynsz od poczty. 

 

Następnie padły propozycje przeniesienia WTZ-ów do: budynku Policji, budynku na Łysej 

Górze, Budynku Kulturalno – Oświatowego, odzyskania całego budynku WTZ-ów poprzez przenie-

sienie lokatorów do innych mieszkań. Rada Gminy zapewniła, że podejmie dyskusję w tym temacie. 
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7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z IX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 21 lipca 2015 roku uwag 

nie zgłoszono. Ww. protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

8. Zamknięcie sesji. 

  

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

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

trwała do godziny 1830. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                  

 Beata Ozga                                                                mgr inż. Halina Poręba      


