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Protokół Nr XXII/2016 

z XXII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1220 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 XXII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było czternastu radnych oraz 

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

Pięcioro radnych opuściło obrady sesji przed jej zakończeniem. 

  

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad następujących punktów:  

 zapoznanie Rady Gminy ze sprawą Pana Jana Susza dotyczącą problemu wody opadowej na 

drodze dojazdowej do pól, 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 

na realizację zadania publicznego. 

Radni jednogłośnie włączyli w/w punkty do porządku obrad. 

  

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXII sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zapoznanie Rady Gminy ze sprawą Pana Jana Susza. 

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

4. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

2) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok, 

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

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019. 

6. Dyskusja na temat budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Glinik oraz suchego 

zbiornika przeciwpowodziowego Broniszów. 

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

8. Sprawy różne. 
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9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

10. Zamknięcie sesji. 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie.  

 

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXII sesji. 

 

2. Zapoznanie Rady Gminy ze sprawą Pana Jana Susza. 

 

Pan Jan Susz wnioskował o wykonanie ścieków poprzecznych, które zatrzymywałyby 

wodę na drodze na Bełcha w Brzezinach, która schodzi na tzw. most telewizyjny. Prosił o obejrze-

nie zniszczeń, jakie powstały na drodze. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy zapewnił, że spróbuje w tej sprawie pomóc i temat 

załatwić, chociaż nie krył, że jest już bardzo mało pieniędzy na takie roboty. 

 

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

  

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

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że: 

 Została zakończona i odebrana inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma 

– Ropczyce – Wiśniowa”. Zakres inwestycji obejmował: 

 wykonanie nowej nawierzchni na długości 970 m w miejscowości Glinik wraz  

z utwardzonymi poboczami, zjazdami oraz częściowym poszerzeniem jezdni i monta-

żem ścieków korytkowych na zakręcie drogi, 

 wykonanie nowej nawierzchni na długości 650 m w miejscowości Wielopole Skrzyńskie 

wraz z utwardzonymi poboczami i zjazdami, 

 wykonanie konserwacji rowów przydrożnych, 

 wykonanie oznakowania poziomego. 

Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa. Koszt 

inwestycji wyniósł 540.660 zł, z czego gmina dofinansowała 54.066 zł (tj. 10% wartości 

zadania). Pozostałą kwotę stanowią środki Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

Kosztorys tego zadania opiewał na kwotę 810.000 zł, z czego gmina przekazała 81.000 zł, 

natomiast po przetargu kwota ta spadła. W związku z tym różnica zostanie nam zwrócona.  

 Została zakończona i odebrana inwestycja pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 

986 w Gliniku”. Zakres prac obejmował: 

 wykonanie 201 mb chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m, 

 wykonanie poszerzenia pasa jezdni do 3,5 m od strony chodnika, 

 wykonanie rowu krytego na odcinku 121 mb. 

Inwestycję realizowała firma FHU Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Koszt inwestycji wyniósł 

150.000 zł, z czego 100.000 zł zostało oddane przez Województwo Podkarpackie z tamtego ro-

ku, 30.000 zł stanowią środki Województwa Podkarpackiego, a 20.000 zł to udział własny 

gminy. 
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 Trwają zaangażowane prace przy odbudowie mostu na rzece Wielopolce w ciągu drogi Glinik 

Sklep – Krzemienica. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Zakres zadania obejmuje: 

 demontaż istniejącego mostu, 

 wykonanie mostu o konstrukcji żelbetowej, posadowionej na palach wierconych 14 m 

poniżej spodu fundamentu, 

 wykonanie najazdów o nawierzchni bitumicznej, 

 wykonanie chodnika dla pieszych w obrębie obiektu. 

Inwestycję wykonuje firma Remost z Dębicy z inżynierem budowy z Glinika. Całkowity koszt 

inwestycji wynosi 939.155 zł, z czego 680.000 zł dofinansowane jest z dotacji celowej Skarbu 

Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tzw. „powodziówki”, tj. niecałe 80%, 

ponieważ niektóre koszty są niekwalifikowalne. Z zapewnień wykonawcy wynika, iż do końca 

września br. zostanie udostępniony przejazd przez most, natomiast zakończenie inwestycji 

nastąpi końcem października 2016 r.  

 Została zakończona i odebrana inwestycja pn.: „Przebudowa drogi Brzeziny – Grudna”. Zakres 

inwestycji obejmował: 

 wykonanie 197 m nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m wraz z podbudową, 

 wykonanie utwardzonych kruszywem poboczy o średniej szerokości 0,5 m, 

 odmulenie istniejących rowów na całym odcinku drogi. 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy. Inwestycja została 

zrealizowana w całości ze środków własnych gminy w kwocie 49.614 zł. 

 Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa wraz  

z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. W ramach prac wykonano: 

 wymianę warstw konstrukcyjnych drogi,  

 zatokę postojową wraz z peronem,  

 wymianę kanalizacji deszczowej, 

 nawierzchnię bitumiczną na odcinku 300 m wraz z poszerzeniem jezdni i chodnikiem.  

W dalszej części planowane jest: 

 wykonanie chodnika do końca odcinka, 

 wykonanie nawierzchni na pozostałym fragmencie drogi,  

 oznakowanie pionowe i poziome.  

W związku z realizowaną inwestycją nastąpiła konieczność zlecenia robót dodatkowych 

wcześniej nieprzewidzianych, polegających przede wszystkim na wymianie warstw konstruk-

cyjnych drogi. 

 Obecnie gmina czyni starania o zakwalifikowanie przebudowy przepustu na potoku Liwek  

w ciągu drogi Wielopole – Stara droga, tj. od drogi wojewódzkiej pod Państwa Pazdanów do 

nowego programu Przebudowy Dróg Powiatowych i Gminnych na rok 2017. Są pewne 

problemy wynikające z przygotowaniem dokumentacji. W chwili obecnej gmina oczekuje na 

pozwolenie na budowę i jest w trakcie przygotowania wniosku. Wartość zadania wyceniona jest 

na kwotę 846.000 zł, z czego dofinansowanie byłoby w 50%. 

 Zostały zakończone prace przy budowie dróg gminnych Wielopole – Podliwek w zakresie drogi 

tymczasowej. Wykonano 10 cm warstwę tłuczniową oraz szereg innych prac przy odwodnieniu 

przy rowach. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Dębicy. Wartość 

zadania wyniosła 90.224 zł. Do wykonania są jeszcze rowy pionowe, które biegną wzdłuż drogi 

dojazdowej, dlatego że wody, które się piętrzą powodują ich niszczenie. Na razie nie ma 

środków na wykonanie tych rowów. 
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 Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, w wyniku którego została sprzedana jedna działka.  

 Gmina otrzymała promesę w wysokości 340.000 zł z dotacji celowej na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Baj”. 

Dofinansowanie gminy wynosi 20%. W chwili obecnej gmina oczekuje na zgodę starosty bez 

sprzeciwu na realizację tej inwestycji. W najbliższym tygodniu planowane jest ogłoszenie 

przetargu. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi początkiem października. Zakres inwestycji będzie 

obejmował: 

 przebudowę drogi na odcinku 1.900 m o szerokości 3 m, 

 przebudowę przepustów pod koroną drogi,  

 wykonanie zjazdów indywidualnych, 

 wykonanie utwardzonych poboczy, 

 konserwację istniejących rowów. 

 Są czynione starania o zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała uszkodzonej 

przez osuwisko czynne. Gmina otrzymała promesę w wysokości 100.000 zł na wykonanie 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla w/w zadania. Jest to niezbędny dokument do tego, 

aby w przyszłości wnioskować o środki na dokumentację techniczno – budowlaną. Dopiero po 

wykonaniu tej dokumentacji można wnioskować o dofinansowanie inwestycji. W wyniku 

przeprowadzonego zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca, tj. Agencja Technik 

Geologicznych i Realizacji Inwestycji „MKM Perfekt” z Krakowa, który zaoferował kwotę 

40.000 zł. Oznacza to, że 60.000 zł będziemy musieli oddać. Termin wykonania dokumentacji 

wyznaczony jest do 15 grudnia 2016 roku. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni 

terenowych w miejscowości Broniszów i Nawsie – Etap I”.  Inwestycja dotyczy:  

 budowy boiska ogrodzonego o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w Broniszowie 

na działce powyżej szkoły, która jest własnością gminy,  

 budowy siłowni terenowych również o nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej, 

 budowy trybun zewnętrznych, 

 budowy oświetlenia elektrycznego boiska, 

 budowy drenażu odwadniającego,  

 budowy boiska do mini piłki nożnej, ręcznej, mini koszykówki, siatkówki, tenisa 

ziemnego w obrębie boiska.   

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FPUH Kris – Bud Krzysztof Śnieżek z Jasienicy                           

Rosielnej. Wartość inwestycji wynosi 565.548 zł z okresem gwarancji 60 miesięcy. Termin 

wykonania inwestycji upływa 15 listopada 2016 roku. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na budowę sieci wodociągowej dla części wsi Nawsie – Budzisz. 

Wykonawcą zadania zostało Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza  

z siedzibą w Bukowcu koło Kolbuszowej. Wartość umowy jest na kwotę 189.940 zł. Termin 

wykonania zadania upływa 31 października 2016 roku. Obecnie trwają prace geodezyjne.  

W najbliższym czasie wykonawca wejdzie z pracami w teren. Na to zadanie są zapisane środki  

w budżecie gminy w kwocie 200.000 zł. Budowany wodociąg stanowić będzie nie tylko 

zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ale też na całej długości rozmieszczone będą hydranty do 

czerpania wody i hydranty przeciwpożarowe. Będziemy także w przyszłości próbować sięgać 

do źródła w Szufnarowej, które planujemy wykupić. 
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 Zostały wysłane do wykonawców zapytania ofertowe na wykonanie drugiego odwiertu 

poszukiwawczego za wodą w Broniszowie i trzeciego odwiertu w Gliniku, na granicy 

miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie w kierunku Jabłonnej, Postronia, w bliskiej 

odległości od istniejącej studni. Trzy studnie pozwoliłyby zaopatrzyć cały Glinik łącznie z Łysą 

Górą w wodę. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi 6 września. Termin wykonania 

odwiertów wyznaczony jest do 30 września 2016 roku.  

 Trwa przygotowanie projektów wodociągów w Broniszowie i w Gliniku. Zostały zakończone 

postępowania w sprawie uzgodnień środowiskowych. Sanepid i RDOŚ uznały przedsięwzięcie, 

że nie wymaga ono oceny oddziaływania na środowisko. W bieżącym tygodniu zostaną 

opracowane i wydane odpowiednie decyzje środowiskowe. Zakończono również opracowanie 

tzw. podkładów mapowych w miejscowości Broniszów. Natomiast podkłady mapowe dla 

miejscowości Glinik są w trakcie realizacji. Po wydaniu decyzji środowiskowych zostaną 

rozpoczęte postępowania w sprawie odpowiednich pozwoleń wodno – prawnych na pobór wody 

i lokalizację studni oraz zbiorników. Równocześnie zostaną wydane decyzje lokalizacyjne. 

 Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na udzielenie i obsługę kredytu długotermino-

wego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów w kwocie 3.300.000 zł. Postępowanie przetargowe wygrał Bank Spółdzielczy  

w Wielopolu Skrzyńskim. Koszt kredytu wyniesie 697.000 zł w ciągu 3 lat. Druga oferta była 

na kwotę 905.000 zł złożona przez Bank PKO. 

 Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw dla Samorządowego 

Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim część I i II. Część I obejmuje wykonanie niwelacji terenu 

oraz roboty budowlano montażowe, takie jak: ogrodzenie wyznaczonego terenu, montaż 

architektury placu zabaw, wylanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, budowa podjazdu  

z kostki brukowej oraz wysadzenie rabat sensorycznych. Część II obejmuje wykonanie 

chodników z kostki brukowej, schodów i jednej rabaty sensorycznej. Część I będzie 

wykonywana w tym roku za kwotę 297.891 zł przez firmę Marpis Mariusz Piekło z Jasionki 

koło Rzeszowa. 

 Zostało rozstrzygnięte postępowanie na wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych dla 

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim w ramach realizacji projektu pn.: 

„Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”. 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na trzy części i dotyczy wykonania prac adaptacyjnych  

i remontowych w trzech budynkach związanych z realizacją w/w projektu, tj.: 

 budynek Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim – 

zakres prac remontowych obejmuje malowanie i lakierowanie czterech sal dydaktycz-

nych, 

 budynek Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim – zakres prac remontowych  

i adaptacyjnych obejmuje malowanie, szpachlowanie i lakierowanie jednej sali dydak-

tycznej, remont sanitariatów na dole, remont wiatrołapu i przyległych szatni oraz remont 

stołówki szkolnej, 

 budynek Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim – zakres prac 

remontowych obejmuje malowanie i szpachlowanie biura projektu i przylegającego 

korytarza, wymiana podłóg na płytki ceramiczne oraz panele podłogowe, remont 

sanitariatów i montaż pozostałego wyposażenia.  
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Wykonawcą zadania będzie firma Asbud Andrzej Stasiowski z Glinika. Wykonawca złożył 

ofertę w ramach zapytania ofertowego. Koszt wykonania zadania wynosi 107.000 zł brutto,  

w tym udział gminy 13.000 zł. 

 Został przeprowadzony przetarg na usługę cateringową zbiorowego żywienia uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie. Wygrała firma Gramar z siedzibą 

w Rzeszowie, która zaoferowała 2,69 zł za posiłek brutto. 

 Zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w ramach zapytania ofertowego na 

dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Brzezinach i w Brzezinach – Berdechowie. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło PKS Dębica na kwotę 31.778 zł brutto. 

 Zostało wykonane malowanie dachu i przebudowa kominów na budynku filii Ośrodka Kultury 

w Brzezinach. Wykonawcą tych robót była firma Adu Mal Andrzej Kaczmarek z Latoszyna. 

Prace zakończono 9 sierpnia br. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 31.000 zł brutto. 

 Została wykonana przebudowa muru oporowego, położenie kostki brukowej oraz odnowa 

schodów przy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Brzezinach. 

 Wykonywane są prace przy demontażu linii napowietrznej i budowie linii kablowej przy Szkole 

Podstawowej w Broniszowie. Prace wykonuje firma Elmix z Ropczyc. Koszt zadania wynosi 

18.696 zł brutto. Termin realizacji zadania upływa 31 sierpnia br. 

 19 sierpnia br. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO inwestycji pn.: 

„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim”. Zakres inwestycji 

obejmuje budowę: 

 oczyszczalni ścieków o przepustowości 180 m3, 

 budynku socjalnego, placów manewrowych, ogrodzenia, 

 instalacji fotowoltaicznej, 

 sieci kanalizacyjnej o długości 11 km, 

 zakup wyposażenia, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń technicznych oczyszczalni. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 9.810.923 zł, z czego gmina stara się o dofinansowanie  

w kwocie 6.229.256 zł, przy wkładzie własnym – 3.581.000 zł, przy czym podatek VAT 

zawarty w fakturach wykonawcy będzie można odzyskiwać od Urzędu Skarbowego, więc 

rzeczywisty udział gminy będzie mniejszy. Termin wykonania inwestycji – październik 2018 r.  

 Złożony wniosek na rozbudowę i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu 

Skrzyńskim został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO. W tej chwili trwa 

procedura przygotowania umowy o dofinansowanie. 8 sierpnia została podpisana umowa  

z wykonawcą, tj. firmą KK-Bud z Krosna. Wykonawca do 20 września opracowuje dokumenta-

cję techniczną, a następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie realizację robót 

budowlanych oraz dostarczy niezbędne wyposażenie. Termin zakończenia robót wyznaczony 

jest do marca 2018 roku. Ponadto został złożony wniosek do PFRON na sfinansowanie części 

wymaganego wkładu własnego na kwotę 340.000 zł, który najprawdopodobniej zostanie 

pozytywnie rozpatrzony. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.697.000 zł, z czego dofinansowa-

nie z RPO – 1.927.000 zł i PFRON – 340.000 zł oraz wkład własny gminy – 428.000 zł. 

 Trwa realizacja inwestycji pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku 

poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczno-

ści obiektu”. 29 sierpnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

RPO. 2 sierpnia br. dokonano zmiany umowy z wykonawcą (firmą KK – Bud) polegającą na 

skróceniu terminu realizacji inwestycji. Do końca bieżącego roku zakończone zostaną roboty  
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wewnętrzne. Wiosną przyszłego roku zagospodarowany będzie teren wokół obiektu oraz 

przeprowadzone zostaną prace związane z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej oraz 

urządzeniem i wyposażeniem pracowni biologiczno – geograficznej, matematycznej i fizycznej 

w istniejącym budynku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.046.000 zł, z czego dofinanso-

wanie z RPO – 907.000 zł i dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.000.000 zł.  

Mamy zapewnienie przesunięcia transzy środków z 2018 roku na rok obecny. 

 Został złożony wniosek o dofinansowanie na nowoczesne e-usługi w partnerstwie z Gminą 

Ropczyce. Całkowity koszt projektu wynosi 1.079.000 zł, z czego dofinansowanie 917.000 zł  

i 161.000 zł wkładu własnego. Koszt dla Gminy Wielopole Skrzyńskie wynosi 542.000 zł, przy 

dofinansowaniu w kwocie 469.000 zł i 81.000 zł wkładu własnego poniesionego przez gminę. 

Projekt dotyczy zapewnienia wysokiej jakości usług internetowych dla mieszkańców poprzez 

m.in. wprowadzenie możliwości opłacania należności podatkowych na rzecz Urzędu Gminy 

przez internet, załatwianie spraw i składanie wniosków online, poprawę dostępu do informacji 

sektora publicznego. Ponadto zakres projektu obejmuje także zmodernizowanie sieci teleinfor-

matycznej Urzędu Gminy, GOPS i ZOSiP, zakup nowego sprzętu i programów komputero-

wych, remont serwerowni oraz przebudowę sieci elektrycznej w Urzędzie Gminy. 

 W lipcu br. został złożony wniosek w ramach projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi w placów-

kach oświatowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie”. Wdrożony zostanie m.in. system 

elektronicznych e-dzienników lekcyjnych, zakupiony zostanie serwer do obsługi tego systemu 

oraz ok. 130 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem. Projektem objęte są 

wszystkie szkoły i przedszkole z terenu naszej gminy. Całkowita wartość projektu jest na kwotę 

prawie 1.600.000 zł, przy dofinansowaniu z RPO – 1.359.000 zł i 239.000 zł wkładu własnego 

gminy. Wniosek nie jest jeszcze rozstrzygnięty, ale będzie na pewno pozytywnie oceniony  

i dofinansowanie zostanie przyznane. 

 Złożony wniosek na e-usługi w partnerstwie pięciu gmin został odrzucony, ponieważ Gmina 

Iwierzyce złożyła wniosek w dwóch partnerstwach, co spowodowało, że wniosek został 

zdyskwalifikowany. 

 Złożony wniosek na termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Wielopole Skrzyńskie będzie pozytywnie rozpatrzony i uzyska dofinansowanie. W najbliższych 

dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. 

 Został złożony wniosek na zakup nowego 22-osobowego autobusu z PFRON. Koszt zakupu 

autobusu nie może być większy niż 310.000 zł, ponieważ maksymalne dofinansowanie może 

być w kwocie 260.000 zł i wkład własny gminy – 50.000 zł. 

 15 sierpnia br. odbył się Tradycyjny Odpust Wielopolski, na którym można było skosztować 

kiszonych ogórków oraz chleba ze smalcem. Na imprezę przybyło bardzo dużo ludzi, w tym 

wiele osób spoza gminy. 

 21 sierpnia br. odbyła się Wielopolandia 2016, która jest promocją dla naszej miejscowości, 

ponieważ pokazuje empatię i integrację z osobami niepełnosprawnymi. 

 28 sierpnia br. odbyła się 120 rocznica powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach  

i 20 rocznica powołania Gminnej Orkiestry Dętej. Uroczystość była na wysokim poziomie, ale 

jednak mieszkańców było trochę mało. Na uroczystości gościła Pani Minister Edukacji 

Narodowej. 
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 4 września br. odbędą się Dożynki Gminne w Broniszowie. Pan Wójt zaprosił wszystkich na tą 

uroczystość. Prosił o obecność wszystkich radnych. Zaapelował o rozpowszechnianie wśród 

mieszkańców wiadomości o wszystkich organizowanych w gminie imprezach, ponieważ warto 

w takich wydarzeniach uczestniczyć. 

 

Pan Wójt poinformował, że od początku kadencji zostało złożonych i pozytywnie 

ocenionych wniosków na całkowitą wartość 29.628.818 zł (wraz z kanalizacją i oczyszczalnią 

ścieków), dofinansowanie byłoby w kwocie 19.781.524 zł, udział gminy – 9.847.000 zł. 

 

4. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego skierował do Pana Wójta 

następujące prośby: 

 doregulowanie miejscami wąskich poboczy przy drodze wojewódzkiej poprzez dołożenie 

ziemi, ponieważ w niektórych miejscach droga została podniesiona o ok. 20-30 cm, 

 oznaczenie lub obniżenie „studni” na drodze w kierunku działek w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wnioskował o poprawę poboczy przy 

drodze wojewódzkiej w Gliniku na zakrętach, ponieważ kamienie są wyrzucane na drogę po 

przejechaniu ciężkich samochodów. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin prosił o udzielenie informacji na temat projektu na 

fotowoltaikę i panele słoneczne dla mieszkańców gminy. Mówił, że kilka lat temu przedstawiciele  

z Rzeszowa wyliczyli, że projekt będzie bardzo opłacalny i będzie można zarobić na tym pieniądze. 

Teraz poszło to w tym kierunku, że niewielkie korzyści z tego będą. Przykładem są Niemcy, którzy 

likwidują panele fotowoltaiczne i je sprzedają.  

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał o instalacje fotowoltaiczne  

(o podatek VAT, konieczność oddawania wyprodukowanego prądu do Zakładu Energetycznego). 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poruszyła problem wody, która przy 

większych opadach spływa z drogi Wielopole – Sośnice na parking i przylegającą działkę 

stanowiącą jej własność, niszcząc płot i plac zabaw, który będzie w Wielopolu Skrzyńskim 

budowany. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do zapytań radnych, mówiąc że: 

 Pobocza przy drodze wojewódzkiej zaprojektowane były na 0,5 m i tak zostały wykonane. 

Wykonawca wykonał inwestycję bardzo dobrze. Nie mniej jednak zwrócimy się z prośbą do 

Rejonu Dróg Wojewódzkich o interwencję typu podsypanie ziemią poboczy. 

 „Studnia”, którą Pan Kopala tak nazwał przy drodze w kierunku działek w Wielopolu 

Skrzyńskim nie jest studnią, ale kolektorem do kanalizacji, który trzeba ogrodzić i oznaczyć. 

 Kamienie znajdujące się na drodze wojewódzkiej należy zmieść poprzez zmobilizowanie 

sąsiadów w okolicach ich domostw. 
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 Wszelkie pytania dotyczące fotowoltaiki należy kierować do Pani Doroty Łuszcz, która jest 

koordynatorem tego projektu w gminie. Szczegóły projektu (w tym kryteria i regulamin) nie są 

znane, ponieważ program nie został jeszcze ogłoszony. Niezbędne informacje na ten temat były 

już przekazywane. Najbardziej typowe instalacje dla domu jednorodzinnego wynoszą od 2 KV 

do 5 KV i większe, ale na własne potrzeby nie ma sensu zakładać większych instalacji, 

ponieważ przy tak dużej instalacji właściciel będzie ciągle oddawał wyprodukowany prąd do 

Zakładu Energetycznego, za który nie dostanie ani grosza. Dopiero przy tym jak będzie 

korzystał z ich prądu to będzie płacił 30% mniej za energię, natomiast wszelkie przesyły 

pozostaną bez zmian. Nie ma takiej możliwości, żeby nic nie płacić za prąd. To było wyjaśniane 

od samego początku. 

 Problemu ze spływającą wodą z drogi Wielopole – Sośnice nie powinno być po wyrównaniu 

asfaltu. Woda spływała, ponieważ studzienki były wyżej niż teren. Po skończeniu przebudowy 

tej drogi woda będzie zbierana w całości do kanałów. 

 
5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwały. 

 

1) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXII/133/2016 w załączeniu. 

 

2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXII/134/2016 w załączeniu. 
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3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian  

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXII/135/2016 w załączeniu. 

 

4) Pani Bożena Rogińska Olech – Kierownik GOPS odczytała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXII/136/2016 w załączeniu. 

 
6.  Dyskusja na temat budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Glinik oraz 

suchego zbiornika przeciwpowodziowego Broniszów. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta wyjaśnił, że Podkarpacki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie złożył w lipcu br. wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla 

budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Glinik oraz suchego zbiornika przeciwpo-

wodziowego Broniszów na rzece Wielopolce. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji. Według wcześniejszej koncepcji 

planowane były trzy zbiorniki: Glinik, Broniszów i Rzegocin. Zdaniem Zastępcy Wójta zbiornik 

Rzegocin został odrzucony, ponieważ w zakresie tego zbiornika jest obszar Natura 2000 i postę-

powanie środowiskowe dla tego zbiornika, w połączeniu z dwoma pozostałymi, trwałoby 4 – 5 lat. 

Zadaniem projektowanego suchego zbiornika Glinik według karty informacyjnej przedsięwzięcia 

jest ochrona przed powodzią terenów położonych poniżej w dolinie tej rzeki oraz Miasta Ropczyce. 

Lokalizację zbiornika zaplanowano na terenie miejscowości Glinik, na pograniczu Gminy 

Ropczyce, obręb Niedźwiada oraz Gminy Wielopole Skrzyńskie, obręb Glinik w części dolinowej  
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rzeki Wielopolki. Czaszę suchego zbiornika stanowią użytki zielone i nieużytki. Ze względu na 

okresowość zalewu (jeden raz na kilkanaście lat i na krótki okres czasu kliku dni) użytkowanie 

czaszy nie ulegnie zmianie. Zapora czołowa o długości ok. 580 m zlokalizowana będzie w poprzek 

doliny Wielopolki. Zapory boczne umiejscowione zostaną wzdłuż drogi znajdujące się po prawej 

stronie rzeki Wielopolki oraz w dwóch odcinkach na lewym brzegu tego zbiornika. Długość zapór 

bocznych wyniesie łącznie ok. 800 m, szerokość w koronie – ok. 3 m, a nachylenie skarp ok. 1:2. 

Powstanie bulwar żelbetonowy o długości ok. 100 m. Na odcinku dawnego starorzecza oraz pod 

sekcją przelewowo – upustową zaprojektowano przesłonę pionową o głębokości ok. 8 m. W celu 

odprowadzania wód powierzchniowych w obszarze zapory bocznej zaprojektowano trzy przepusty 

wałowe. Przewiduje się także budowę rowów odwadniających z odprowadzeniem do rzeki 

Wielopolki poniżej zapory czołowej zbiornika. Natomiast zbiornik Broniszów planowany jest do 

budowy na rzece Wielopolce na terenie miejscowości Łączki Kucharskie i Niedźwiada w Gminie 

Ropczyce oraz miejscowości Broniszów i Glinik w Gminie Wielopole Skrzyńskie o pojemności 

2.200.000 m3 i powierzchnię zalewu ok. 91 ha. Piętrzenie będzie realizowane za pomocą zapory 

czołowej i zapór bocznych. Długość zapory czołowej wyniesie ok. 505 m, szerokość w koronie – 

ok. 6 m, a nachylenie skarpy odwodnej ok. 1:2,5. Długość zapór bocznych wyniesie łącznie  

ok. 3971 m, w tym ok. 133 m bulwaru żelbetonowego i ok. 3838 m zapory ziemnej o szerokości  

3 m. W wyniku budowy zapór konieczne będzie przełożenie kolidujących rowów melioracyjnych, 

znajdujących się w całości w obszarze zbiornika na łącznej długości ok. 283 m. Położenie koryta 

rzek Wielopolki i Niedźwiadki związane będzie z koniecznością naprowadzenia koryta na sekcję 

przelewowo – upustową, jak również z budową zapory bocznej.  

Pan Zastępca Wójta mówił dalej, że zgodnie z opracowaniem pn.: „Analiza programu 

inwestycyjnego w zlewni Wielopolki” wnioskodawca pokazuje warianty przedsięwzięcia. Wariant 0 

obrazuje stan istniejący i niepodejmowanie żadnych działań. Wariant I obejmuje wszystkie zadania 

figurujące w dotychczas opracowanych programach i koncepcjach, gdzie inwestor zakłada 

wszystkie warianty, które były przedstawiane. To daje nam furtkę, bo inwestor przeanalizował 

koncepcję opracowaną przez prof. Dziopaka wskazaną przez poprzednią Radę Gminy. Należałoby 

powoływać się na ten wariant, gdyż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wskazać 

realizację wariantu tylko za zgodą inwestora, ale Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może 

też odmówić udzielenia decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach za względu na to, że inwestor 

nie zgadza się na realizację wariantu najbardziej korzystnego. Kolejny wariant (bezsensowny) 

uwzględnia obwałowanie całego koryta rzeki aż do Ropczyc. Pozostałe warianty obejmują różne 

wersje budowy dużych zbiorników przeciwpowodziowych. Zwrócił uwagę na to, że dla w/w 

wariantów wykonano analizy hydrauliczne dla fali powodziowej Q1% oraz sprawdzono skutecz-

ność przyjętych rozwiązań pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej przy przepływie 

wody Q 0,2% dla terenów o szczególnym znaczeniu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. 

Natomiast powódź, która dotknęła tereny Gminy Wielopole Skrzyńskie w latach 2009 i 2010 

szacowana jest na Q3% do Q5 %. Ta instalacja nie zabezpieczy naszych terenów przed taką 

powodzią, aby nie było zalań. Od początku było to podkreślane, że robienie instalacji na wody 

stuletnie nas nie satysfakcjonuje. 
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin przypomniał Radzie Gminy o podjętej w poprzedniej 

kadencji uchwale w sprawie budowy małych zbiorników retencyjnych. Opracowanie to zostało 

przygotowane przez prof. Dziopaka rzetelnie i jest godne uwagi. Niestety koncepcji tej nikt nie chce 

brać pod uwagę. Podkreślił stanowczo, aby pozostać w tym temacie, dlatego że wszelkie inne 

działania nie zabezpieczają żadnej miejscowości w naszej gminie. Rada Gminy w Wielopolu 

Skrzyńskim powinna podtrzymać ówcześnie przyjęte stanowisko dotyczące budowy małych 

zbiorników retencyjnych, bo tylko one zabezpieczają naszą gminę. Zaproponował zapoznać 

radnych z tym opracowaniem, bo jest ono słuszne i funkcjonowałoby na przyszłość. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin przychylił się całkowicie do wypowiedzi Pana 

Świstaka, ponieważ dużo pracy zostało włożone w opracowanie koncepcji budowy małych 

zbiorników retencyjnych i dobrze to zostało zrobione. Mówił, że tego stanowiska trzeba się trzymać 

i stanowczo go bronić.  

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów mówił, że w pierwszych wersjach 

duży zbiornik przeciwpowodziowy planowany był do budowy na Porębach, ponieważ w Ropczy-

cach woda zagraża nie tylko od Wielopola Skrzyńskiego, ale i od strony Gnojnicy. Jednak tam ten 

zbiornik nie jest kontynuowany. Zasygnalizował, że duży zbiornik mógłby powstać na Łopuchowej, 

bo jest tam na niego miejsce i Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce mógłby część wody przyjąć na 

swoim terenie, a nie wszystko gromadzi się na naszej gminie. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika mówił, że nie wyobraża sobie, aby takie duże 

zbiorniki powstały w naszej gminie. Zwrócił uwagę, że w latach ubiegłych kiedy były powodzie 

wszystkie zanieczyszczenia, które płynęły w wodzie, przepłynęły dalej. Natomiast w przypadku 

zbiornika wszystko zostanie zamknięte i jak opadnie na dno, zbiornik zostanie opróżniony, to 

wszystkie zarazki, nieprzyjemny zapach zostaną na łąkach powodując ich straty oraz konieczność 

sprzątania. Pomysł budowy dużych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie naszej gminy nie 

ma racji bytu, ponieważ takie rozwiązanie można wprowadzić na przestrzeni, gdzie są same łąki  

i lasy, a nie gdzie mieszkają mieszkańcy blisko koryta rzeki. Mówił, że nie wyobraża sobie zatopić 

30% mieszkańców Glinika. Jest to dla niego niezrozumiałe. Zaproponował poszukać ratunku u Pani 

Premier. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zapoznał Radę Gminy z odpowiedzią 

RDOŚ na wniesione przez niego pismo z protestem dla wydania opinii i decyzji środowiskowej dla 

budowy suchego zbiornika Glinik i Broniszów na rzece Wielopolce, z której wynika, że możliwość 

wskazania inwestorowi, przez organ wydający decyzję środowiskową, innego wariantu do realizacji 

niż wskazany w Raporcie uzależniona jest od sytuacji, kiedy z oceny oddziaływania przed-

sięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż 

proponowany przez wnioskodawcę, wyłącznie po uprzedniej zgodzie inwestora. Następnie 

zaproponował, aby wystąpić z propozycją dla Gmin Ropczyce czy Sędziszów Małopolski opraco-

wania takiego samego wariantu budowy małych zbiorników retencyjnych, które będą służyły i na 

powódź, i na susze. W związku z problemami powodziowymi i suszowymi retencja mała jest 

przyszłościowa. Zasugerował, że Gmina Ropczyce ma możliwości opracowania takiej samej 

koncepcji, jaką nasza gmina opracowała we wcześniejszym czasie i stać ją na to finansowo. 
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin dodał, że zabezpieczenia przeciwsuszowe prawdopo-

dobnie będą wchodziły w realizację. Małe zbiorniki rozwiązałyby problemy suszowe. Jest to bardzo 

ważne i należałoby do tego wrócić. Jest to bardzo skuteczna metoda zwalczania suszy.  

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny poparł koncepcję budowy małych 

zbiorników retencyjnych i jego zdaniem nie należy dopuścić do budowy dużych zbiorników. 

Zwrócił uwagę na zabezpieczenie powodziowe typu sygnalizacja, gdzie nasza gmina została 

całkowicie w tym pominięta, ponieważ sygnalizacja ta została zamontowana w Gliniku, jak się 

kończy Gmina Wielopole Skrzyńskie i w Łączkach Kucharskich. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przychylił się do stanowiska 

radnych wyrażające sprzeciw budowy dużych zbiorników przeciwpowodziowych w naszej gminie, 

ponieważ Gmina Wielopole Skrzyńskie w tym wariancie nie jest zabezpieczona, a wręcz zalana. 

Zwrócił uwagę na to, że toczy się postępowanie odnośnie uzgodnień środowiskowych i w jego 

odczuciu jest to realne zagrożenie, że te uzgodnienia mogą przejść. Dlatego trzeba podjąć działania, 

aby uniemożliwić wydanie decyzji środowiskowej albo zablokować postępowanie. Uczulił Radę 

Gminy szczególnie na ten problem. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy swój sprzeciw wobec planowanej 

budowy dużych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 

argumentowała tym, że teren przy którym mają być zlokalizowane te zbiorniki jest zamieszkały 

przez mieszkańców. Ponadto są to tereny użytkowane rolniczo. Zaproponowała, aby nieliczne 

nieużytki znajdujące się wokół planowanych zbiorników zlikwidować poprzez wykoszenie, po to, 

aby były to tereny rolnicze. Przychyliła się do zdania, że małe zbiorniki retencyjne zabezpieczałyby 

zarówno przed powodzią, jak i przed suszą i dla terenów rolniczych te nawodnienia pól wodami 

opadowymi miałyby głęboki sens i przyczyniłyby się do rozwoju rolnictwa. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta zwrócił uwagę na to, że od lat temat zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych jest traktowany w ten sposób, że nikt nie przyjedzie i nie przedstawi 

mieszkańcom swojego pomysłu, nie skonsultuje go. Był opracowany plan zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Wszystkie gminy oprócz Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego miały opracowaną 

koncepcję budowy i mapy zagrożeń powodziowych na ten czas i mogły konsultować konkretne 

instalacje. Przez rok odbywały się w tym temacie spotkania. Dopiero na ostatnim spotkaniu została 

przedstawiona lista inwestycji, gdzie mają zapaść decyzje, czy przyjmujemy te inwestycje do 

realizacji. To jest niepoważne podchodzenie do tematu. Mówił dalej, że w poprzednim 

postępowaniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał pozytywną decyzję na realizację 

zbiorników przeciwpowodziowych. Po złożonych odwołaniach, Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska odmówił udzielenia zgody na realizację ówczesnej inwestycji i przekazał postępowanie 

do ponownego rozpatrzenia. GDOŚ nie jest ostatnim organem odwoławczym, bo jest jeszcze Sąd 

Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Komisja Europejska, ponieważ realizacja tych 

zadań nie jest możliwa bez dofinansowania unijnego. 
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Wobec powyższego Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wypracowała opinię do RDOŚ, 

w której wnosi sprzeciw wobec planowanej realizacji zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego Glinik na rzece Wielopolce na terenie miejscowości Glinik, Gmina 

Wielopole Skrzyńskie i miejscowości Niedźwiada, Gmina Ropczyce oraz budowy suchego 

zbiornika przeciwpowodziowego Broniszów na rzece Wielopolce na terenie miejscowości Łączki 

Kucharskie i Niedźwiada, Gmina Ropczyce i miejscowości Broniszów i Glinik, Gmina Wielopole 

Skrzyńskie”. Ponadto Rada Gminy wnosi o wydanie decyzji o odmowie ustalenia uwarunkowań 

środowiskowych realizacji przedsięwzięcia w wariancie sugerowanym przez inwestora i zobowią-

zanie inwestora do szczegółowego przeanalizowania wariantu tzw. koncepcji budowy małych 

zbiorników retencyjnych. W uzasadnieniu Rada Gminy wskazuje, iż inwestycja była proponowana 

od 2011 roku przez PZMiUW i wielokrotnie mocno krytykowana zarówno przez mieszkańców 

Gminy Wielopole Skrzyńskie, organizacje pozarządowe, jak i organizacje ekologiczne, nigdy nie 

uzyskała społecznej akceptacji i została uchylona przez Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska. Inwestycja nie zapewni mieszkańcom Gminy Wielopole Skrzyńskie jakiejkolwiek 

ochrony przeciwpowodziowej. Inwestycja spowoduje zagrożenie powodziowe dla mieszkańców 

Gminy Wielopole Skrzyńskie, duże zmiany w strukturze agrarnej, zmianę środowiska naturalnego 

nieodwracalną (przełożenie rzek), zagrożenie epidemiologiczne, zniszczenie infrastruktury lokalnej 

(drogi, mosty). Ponadto są inne warianty ochrony przeciwpowodziowej, na które warto zwrócić 

uwagę i inne alternatywne rozwiązania, jak zabezpieczenia przeciwsuszowe, które mogą spowodo-

wać zmniejszenie zagrożenia powodziowego, bez tak dużej ingerencji, zarówno w środowisko 

naturalne, jak i akceptowalne społecznie.  

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

 
Pana Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów złożył następujące wnioski:  

 wystosowanie pisma od Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do Burmistrza Sędziszowa 

Małopolskiego z wnioskiem o realizację drogi Jabłonna – Szkodna,  

 jeden samochód kamienia na parking przed Dożynkami Gminnymi,  

 jedną rurę na przepust koło Darłaka, 

 wykonanie z destruktu mijanki koło drogi Broniszów – Lasek, ponieważ ciężko jest się 

wyminąć na drodze ciągnikiem czy innym większym pojazdem.  

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin wnioskowała o uzupełnienie kamieniem 

następujących dróg zniszczonych w wyniku ostatniej burzy: droga na Stasika Roberta, na Kmiecika 

(Brzeziny – Podkościele), na Bełcha, na Olecha naprzeciw Dziedzica, na Chmurę na Pogwizdowie, 

Baj koło Wodzisza Marka. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego skierował do Pana Wójta 

następujące zapytania: 

 Kiedy będzie remontowana droga Wielopole –  Konice (droga główna na obwodnicę)? 

 Kto będzie finansował wodociąg od Wielopola w kierunku Nawsia? 

 Ile osób zapisało się na panele fotowoltaiczne? 
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Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował o zwrócenie się do przewoźników  

z prośbą o przywrócenie zlikwidowanych kursów autobusowych, szczególnie w soboty i niedziele, 

ponieważ nie każdego stać na samochód. Jest to duża uciążliwość dla mieszkańców nie tylko 

Brzezin, ale i całej gminy. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do wniosków i zapytań radnych, mówiąc że: 

 Zostanie skierowane do Burmistrza Miasta Sędziszów Małopolski pismo z wnioskiem  

o realizację drogi Glinik – Jabłonna – Szkodna. W przeprowadzonych rozmowach Wice-

burmistrz Sędziszowa Małopolskiego obiecał, że zajmie się tą sprawą. 

 Destrukt będzie wykorzystywany na drogi gminne, gdyż są duże potrzeby. ”Glinianka” koło 

drogi koło Lasku w Broniszowie zostanie wykonana. 

 Wnioski o wszelkiego rodzaju zniszczeniach na drogach w Brzezinach po ostatniej burzy 

zostały przyjęte do wiadomości. Część robót zostanie wykonana, natomiast część robót powinni 

wykonać mieszkańcy we własnym zakresie, bo wszystkiego gmina nie da rady zrobić. 

 Żadna droga z PROW, w tym droga Wielopole – Konice (główna) nie będzie realizowana  

w tym roku. Część dróg będzie wykonywana w przyszłym roku, a część w roku 2018, ponieważ 

gmina nie jest w stanie unieść takiego obciążenia, gdyż do realizacji jest sześć dróg z czterech 

wniosków. W tym roku będą ogłoszone przetargi na wykonanie dokumentacji. Doraźnie drogę 

na Konice będziemy naprawiać asfaltami. Natomiast w tym roku będzie realizowana droga tzw. 

„poprzeczna” na Masarnię z FOGR-u (roboty ziemne i utwardzenie z kruszywa). Z tego 

programu będzie także wykonywana droga w Brzezinach na Stasika. Planowana była także 

trzecia droga Nawsie – Rzeki, ale ze względu na to, że jest to bardzo długi odcinek i za te środki 

niewiele zostałoby wykonane została podjęta decyzja, że w tym roku nie będzie ona 

realizowana. 

 Na temat budowy wodociągu od Wielopola w kierunku Nawsia, Pan Wójt nie posiada żadnych 

informacji. Wyjaśnił, że jeżeli jest taka potrzeba, to wodociąg „Grawitacja” ma pod dostatkiem 

wody i jest możliwość podłączenia się mieszkańców w stronę Nawsia i w stronę Wielopola 

Skrzyńskiego. 

 Na instalacje fotowoltaiczne zapisanych jest ponad 200 osób. 

 Zostaną podjęte działania mające na celu przywrócenie kursów autobusowych na terenie gminy. 

Spróbujemy rozmawiać z prywatnymi przewoźnikami, jeżeli PKS nie będzie wywiązywał się ze 

swoich obowiązków. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że większość ludzi ma samochody  

i kursy nieuzasadnione ekonomicznie likwiduje się. 

 

8. Sprawy różne. 

 
Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zaprosił wszystkich na Dożynki 

Gminne w Broniszowie. Ponadto ustalił z Panem Wójtem termin zebrania wiejskiego w Broniszo-

wie. Pytał także o możliwości oświetlenia dróg w 2017 roku. Zgłosił świecące się kilkakrotnie  

w dzień lampy na odcinku drogi od Wielopola Skrzyńskiego w stronę masarni na Konice. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zgłosił, aby zabrać cztery betony 

leżące przy drodze wojewódzkiej koło posesji Państwa Lepaków. 
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin złożył podziękowania wszystkim sponsorom, którzy 

ufundowali nagrody na Wielopolandię. Zauważył, że większa część nagród trafiła do ościennych 

miejscowości, co może oznaczać, że ościenna ludność angażuje się w Wielopolandię bardziej niż 

nasza miejscowa ludność. Przypomniał, aby w przyszłości zgłosić drogę na Kazimierza Olecha do 

FORG, ponieważ bez przerwy wypływa błoto, które niszczy asfalt. Ponadto zwrócił się z prośbą  

o uzupełnienie kruszywem drogi koło Remizy w górę, która została zniszczona wskutek ostatniej 

burzy oraz zabezpieczenie w przyszłości środków na drogi dojazdowe do pól. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z prośbą, z którą 

zwrócił się Pan Marian Czaja dotyczącą przekazania mu pisemnej informacji podjętych przez 

gminę działań w sprawie zaopatrzenia jego nieruchomości w wodę. Wyjaśniła, że w rozmowie  

z Panem Czają udzieliła mu ustnej informacji, wyjaśniając że w tym roku nie był planowany żaden 

wodociąg na Sośnicach. Funduszy na ten cel gmina nie posiada w tym roku. Budowa wodociągu 

wiąże się koniecznością opracowania dokumentacji, która możliwa jest dopiero w roku przyszłym. 

W związku z powyższym realizacja będzie możliwa ewentualnie w 2018 roku. Kolejno 

przedstawiła ofertę dotyczącą sprzedaży regulatora ciągu kominowego. Zwróciła także uwagę  

w związku ze zgłoszeniami mieszkańców, aby dopilnować umieszczanie na stronie internetowej 

gminy rozstrzygnięć przetargów, ponieważ w Biuletynie Informacji Publicznej są umieszczane 

wszystkie przetargi, natomiast nie zawsze umieszczane jest ich rozstrzygnięcie. Zasugerowała 

również, aby wzorem Gminy Ropczyce wprowadzić zbiorowe zaopatrzenie szkół w artykuły 

biurowe i środki chemiczne przez ZOSiP. Następnie skierowała do Pana Wójta zapytania: 

 Kiedy będą doprowadzone do użytku schody do Ośrodka Zdrowia? 

 Jak będzie ogrzewany Ośrodek Zdrowia? 

 Ile projektów złożonych przez naszą gminę zostało wykonanych przez pracowników 

Referatu Rozwoju, a ile przez firmy zewnętrzne? 

 Na czyj wniosek zmienił się zarząd LGD C.K. Podkarpacie? Czy stowarzyszenie będzie 

działało tak jak do tej pory we współpracy z Radą Gminy czy samodzielnie? 

 

Pan Wójt odniósł się do spraw różnych zgłoszonych przez radnych, mówiąc że: 

 Temat oświetlenia dróg będzie jeszcze poruszany i analizowany w przyszłości, bo mają być 

środki na oświetlenie. 

 W sprawie zaopatrzenia w wodę nieruchomości, o którą wnioskuje Pan Marian Czaja 

zostały nawiązane kontakty z nieformalną spółką Sośnicką, ale wielkiego zaangażowania  

z ich strony i ochoty do podzielenia się wodą nie ma. Nie ma także co obiecywać ludziom, 

że gmina w najbliższym czasie, czy nawet w roku 2018 będzie projektować jakąkolwiek 

linię wodociągową, bo w pierwszej kolejności musimy wykonać zaplanowane i zaprojekto-

wane inwestycje wodociągowe. Ponadto zostaną przeprowadzone badania studni na 

Szufnarowej, jeżeli pozwolą na to zaoszczędzone środki finansowe. W przyszłości próbowa-

libyśmy ewentualnie zaopatrzyć Sośnice z tego źródła, ponieważ nie da się zaopatrzyć  

w wodę tego terenu z wodociągu Grawitacja. 

 Nie ma takiej możliwości, aby na BIP-ie gminy nie było umieszczonych rozstrzygnięć 

przetargów lub informacji o unieważnieniu postępowania przetargowego. Jeżeli nie ma 

umieszczonego na stronie internetowej gminy rozstrzygnięcia to znaczy, że przetarg jeszcze 

nie został rozstrzygnięty, ponieważ otwarcie ofert nie jest rozstrzygnięciem. 
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 Dostarczanie artykułów biurowych i środków czystości do szkół przez ZOSiP trzeba będzie 

zlecić pracownikom ZOSiP-u, jeżeli taką podejmiemy decyzję. 

 Schody do Ośrodka Zdrowia zostaną wykonane niebawem. Wykonawca obiecał, że prace  

w obrębie Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim będą gotowe 

na 1 września. 

 Ogrzewanie Ośrodka Zdrowia chcemy oddzielić od ogrzewania szkoły. W tej chwili 

wykonywana jest dokumentacja. Jeżeli nie zdążymy z wykonaniem nowej kotłowni przed 

zimą to mamy możliwość cały czas jeszcze ogrzewania w dotychczasowy sposób. Budynek 

nr 264 jest już odcięty. Właściciele mieszkań w tym budynku wykonali sobie na własny 

koszt swoje instalacje grzewcze. 

 Gmina nie zleca żadnej firmie zewnętrznej wykonania projektów. Projekty te piszą 

pracownicy Urzędu Gminy, jedynie zlecamy studia wykonalności do projektów. Pani, która 

pisze te studia jest skuteczna, bo wszystkie wnioski nam przechodzą. Ponadto wykonuje je 

terminowo i solidnie. Potrafi w niektórych sprawach pomóc oraz doradzić. 

 LGD C.K. Podkarpacie zrzesza trzy gminy: Wielopole Skrzyńskie, Czudec i Niebylec. 

Zmiana zarządu nastąpiła na skutek rezygnacji Pana Dariusza Bigosa z członka zarządu. Na 

jego miejsce został powołany Pan Adam Poręba. Szczegółowych informacji na temat 

działania C.K. Podkarpacie może udzielić Pani Dorota Łuszcz – Prezes Stowarzyszenia na 

najbliższej sesji. Nie jest możliwe, aby C.K. Podkarpacie działało nie we współpracy  

z gminami, bo ono powstało dla tych trzech gmin. Gmina chcąc sięgać po środki z Leadera 

musi należeć do LGD. 

 

9.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 19 lipca 2016 roku 

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

 9 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 9 radnych. 

 

10.  Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

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

Sesja trwała do godziny 1810. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


