
Protokół Nr XLII.2018

z XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 30 maja 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1315 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 XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecni byli wszyscy
radni oraz zaproszeni gości, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  przedstawiła  porządek  obrad  XLII  nadzwyczajnej  Sesji

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację

zadania publicznego,

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie sesji.

Propozycji zmian w porządku obrad nie było. 
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała porządek obrad pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

XLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim została zwołana w trybie
art. 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Pana Wójta,
w związku z potrzebą podjęcia uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
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Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy uzasadniając  potrzebę  zwołania  nadzwyczajnej  sesji
poinformował, że na realizację wspólnie z Województwem Podkarpackim inwestycji polegającej na
przebudowie drogi wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim na odcinku 822 m od Sikornika do
zjazdu na drogę gminną Wielopole – Nowa Wieś  – Różanka zabrakło 154.000 zł.  Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał otwarcia ofert w ogłoszonym przetargu, w którym wpłynęło
sześć ofert.  Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo  –  Mostowe z Dębicy na kwotę
532.000 zł.  Wszystkie inne oferty były ponad 100.000 zł droższe. Wspólne inwestycje drogowe
realizowane są w konstrukcji:  70% Urząd Marszałkowski  i  30% Gmina Wielopole Skrzyńskie.
Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  zaproponował  cztery  propozycje.  Trzy  z  nich  są  nie  do
zaakceptowania, tj. powtórzenie przetargu, zmniejszenie odcinka albo dołożenie po 50% z budżetu
Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  i  budżetu  Województwa  Podkarpackiego.  Czwarta  propozycja
dotyczy pokrycia po 50% kosztów, przy czym dołożona przez gminę kwota 30.843,72 zł zostanie
zaliczona do następnej wspólnej inwestycji.  Dlatego Pan Wójt prosił o przyjęcie uchwały,  która
dodatkowo wesprze  wymienioną  inwestycję  o  kwotę  30.843,72 zł.  Wyjaśnił,  że  zwołanie  sesji
nadzwyczajnej  wiąże  się  z  tym,  że  mija  30-dniowy  okres  związania  oferenta  z  ofertą,  który
zaoferował  najniższą  cenę.  Podjęcie  tej  uchwały  umożliwi  Podkarpackiemu  Zarządowi  Dróg
Wojewódzkich  podpisanie  umowy  z  wykonawcą  na  realizację  inwestycji,  która  zakończy
przebudowę drogi  wojewódzkiej  986 na terenie  Gminy Wielopole  Skrzyńskie.  Natomiast  drugi
temat na dzisiejszą sesję dotyczy przebudowy drogi Glinik – Pasieki dofinansowanej ze środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po otwarciu przetargu na wymienioną inwestycję, na którą
zabezpieczona jest w budżecie gminy kwota 880.000 zł (680.000 zł z dofinansowania i 200.000 zł
ze  środków  własnych)  zabrakło  22.000  zł  do  najniższej  oferty,  jaką  złożyło  Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe z Dębicy na kwotę 902.000 zł, żeby można było podpisać umowę i przystąpić
do realizacji zadania. W przetargu na w/w inwestycję wzięło udział trzy firmy. PDM i EUROVIA
Polska miały podobne oferty, natomiast STRABAG o 300.000 zł więcej.

2.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pani Marek Tęczar – Wójt  Gminy odczytał  projekt  uchwały w sprawie  udzielenia
pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

O aprobatę wymienionego projektu uchwały prosiła Przewodnicząca Rady Gminy, która
mówiła, że przyznanie dodatkowych środków Województwu Podkarpackiemu pozwoli zakończyć
przebudowę drogi wojewódzkiej na terenie naszej gminy.

Do podjęcia uchwały przekonywał również Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa
Glinik  mówiąc,  że  droga  wojewódzka  jest  niezbędna,  a  odcinek  w  Sikorniku  jest  najgorszym,
najbardziej  niebezpiecznym  odcinkiem  drogi.  Nadmienił,  że  w  przyszłości  pierwszorzędny  do
realizacji jest chodnik przy drodze wojewódzkiej w Gliniku.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  nie  był  przeciwny  realizacji  zadania,  ale
wspomniał,  że  nie  jest  to  zadanie  gminy.  Zasygnalizował,  żeby przeliczyć  ile  środków zostało
przekazanych  Województwu  Podkarpackiemu  i  Powiatowi  Ropczycko  –  Sędziszowskiemu  na
realizację zadań publicznych.
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 Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLII.282.2018 w załączeniu.

2) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLII.283.2018 w załączeniu.

Pan  Stanisław  Pasowicz  –  radny  z  Glinika  podziękował  za  przyjęcie  uchwały,  za
jednogłośne zwiększenie środków na przebudowę drogi Glinik – Pasieki.

3.  Sprawy różne.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  podjęła  temat  karetki  pogotowia
w Wielopolu Skrzyńskim. Prosiła radnych o obecność w dniu 30 czerwca na przekazaniu karetki do
Wielopola Skrzyńskiego i oddaniu budynku na potrzeby ratowników medycznych. Podkreśliła, że
w tym dniu obecni będą członkowie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
wraz z dyrektorem ZOZ, który bardzo zabiegał o karetkę pogotowia dla Wielopola Skrzyńskiego
i dużo dobrego zrobił, żeby ta karetka była na naszym terenie.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy poinformował, że do 20 czerwca br. wszystkie prace
w budynku, w którym będzie mieścić się Dyżurka Ratowników Medycznych zostaną wykonane.
Została także podpisana z ZOZ-em umowa użyczenia nieodpłatnie budynku, natomiast wszystkie
opłaty typu prąd, gaz, woda będzie ponosił ZOZ w Ropczycach. W 2018 roku jest zapewnione
finansowanie na karetkę typu P siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast na rok 2019
mówi się, że karetka w Wielopolu Skrzyńskim będzie siedem dni w tygodniu po 16 godzin. Zada-
niem wszystkich jest zabiegać o to, aby finansowanie karetki pogotowia w Wielopolu Skrzyńskim
było przez 24 godziny na dobę.  Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby SOR kosztuje gminę
334.000 zł.  To są duże koszty.  Gmina wyposażyła  również pomieszczenia w niezbędne meble.
W miarę możliwości finansowych będą przygotowane również pomieszczenia garażowe na karetkę
i  na  przyszły  samochód  policji.  W  przyszłości  chcemy  także  przygotować  pomieszczenia  na
Posterunek Policji w Wielopolu Skrzyńskim, który życzylibyśmy sobie od 1 stycznia 2020 roku. 
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Następnie  kierując  słowa  do  sołtysa  z  Glinika,  Pani  Przewodnicząca  Rady  Gminy
zasygnalizowała, że na działce jednego z mieszkańców Glinika są składowane śmieci, które miały
być usunięte jeszcze w tamtym roku. Śmieci w tej chwili są przykrywane ziemią. W miejscu tego
składowiska są dwie studnie wodociągowe do budynków. Mieszkańcy obawiają się skażenia wody,
dlatego chcieliby, żeby te śmieci były stamtąd usunięte, a nie przysypane ziemią.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zapewnił, że na wymienionej działce
nie ma żadnego składowiska śmieci. Mówił również o boisku, gdzie są prowadzone prace mające
na celu odmulenie rowu, ponieważ w wyniku całkowitego zamulenia tego rowu woda naniosła
mułu na boisko. Na dzień dzisiejszy jest tam tylko wysypana ziemia z tego rowu. Od tego miejsca
poniżej ok. 100-150 m jest jedna studnia. 

Pan  Wójt  dodał,  że  dzisiaj  otrzymał  informację,  że  mieszkańcy  Glinika  obawiają  się
o studnię, w związku z tym, że jest tam nawożona ziemia przez wykonawcę, który odmula rowy.
Zapewnił, że wykonawca, który wywozi ziemię w miejsce, na które nie powinien, na które nikt mu
nie  pozwolił,  będzie  musiał  ziemię  przewieźć.  Umowa  na  odmulanie  rowów  jest  taka,  że
wykonawca ma odmulić rowy z wywozem, a gdzie on wywiezie ziemię, to jest jego sprawa chyba,
że  radni,  sołtys  lub  wójt  wskaże  odpowiednie  miejsce.  Jeżeli  wykonawca  wywiózł  ziemię  na
prywatną posesję, to właściciel tej posesji będzie mógł żądać, żeby ziemię stamtąd zabrał.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał o rozgraniczenie dwóch dróg
gminnych w Broniszowie (od szkoły w dół i koło Remizy). Skierował także do Wójta zapytanie
o projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Broniszowie oraz projekt parkingu w Broniszowie
z funduszu sołeckiego.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  na  temat  rozgraniczenia  dróg  nie  ma  wiedzy.  Natomiast
w  kwestii  opracowania  projektu  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej  w  Broniszowie  zostało
sporządzone  zapytanie.  Aktualnie  przygotowywane  są  cztery  dokumentacje  chodnikowe  przy
drodze wojewódzkiej 986 (w Broniszowie do zjazdu na drogę gminną Broniszów Dół – Lasek,
w  Gliniku  od  miejsca,  gdzie  chodnik  się  zakończył  do  zjazdu  na  drogę  gminną  na  Podlas
z podwójnym chodnikiem w okolicy remizy i  Kółka Rolniczego wraz z podwójną zatoką koło
Kółka Rolniczego i koło przystanku na górze, w Wielopolu Skrzyńskim od centrum do cmentarza
oraz 100 m podwójnego chodnika koło firmy Transpol Siuśko, naprzeciw Delikatesów Centrum
łącznie z przejściem dla pieszych i wspornikiem).  Projekt parkingu w Broniszowie jest  zlecony
i będzie wykonywany.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał czy wójt jest powiadomiony
w sprawie  zbierania  przez  przedstawicieli  jednej  z  firm oferującej  internet  zgód od właścicieli
działek. Prosił o zajęcie się tą sprawą przez informatyka z gminy, ponieważ mieszkańcy pytają co
mają robić w tej sytuacji. Mówił, że  przestrzega mieszkańców przed podpisywaniem dokumentów,
dopiero po rozeznaniu tematu, mieszkańcy otrzymają odpowiedź.
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Pan Wójt wyjaśnił, że jedna z firm z Rzeszowa ma wykonywać sieć szerokopasmowego
internetu m.in.  na terenie naszej  gminy.  Przedstawiciele tej  firmy zbierają zgody od właścicieli
działek na przejścia światłowodów napowietrznych nad ich działkami. Te osoby są mało zoriento-
wane w temacie, dlatego Pan Wójt poprosił, aby prezesi tej firmy wystąpili z oficjalnym pismem co
chcą robić na terenie gminy. Wówczas sołtysi zostaną powiadomieni jaka jest sytuacja. Pan Wójt
pochwalił sołtysa za odpowiednie stanowisko w tej sprawie. 

Następnie będąc przy głosie, Pan Wójt poinformował radnych, że wczoraj był ostateczny
odbiór  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Gliniku.  Jedynym  zastrzeżeniem  była
poprawa kratki  do koryta.  Prawdopodobnie z datą  30 maja będzie decyzja o dopuszczeniu sali
gimnastycznej do użytkowania. Wówczas sala zostanie przekazana Pani dyrektor do użytku. 

Wśród radnych padła propozycja zorganizowania Sesji Rady Gminy na nowej sali, żeby
obejrzeć salę oraz zagospodarowanie terenu.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin w związku z ostatnio przebiegającymi miejscowo na
terenie  gminy  burzami,  które  narobiły  poważnych  szkód  na  drogach,  proponował  stopniowo
zakładać  korytka  w  poprzek  drogi,  w  wyniku  których  woda  szybciej  spływa  do  rowu.  Prosił
również o równiarkę na drogę na Bełcha, ponieważ nie da się tam przejechać. Ponadto zasugerował
wykonać zatoczkę w Gliniku przy szkole na wzór zajazdu przy szkole na Chechłach, żeby dzieci
bezpiecznie wysadzić, a potem odebrać.

Pan Wójt zapewnił, że systematycznie będą zakładane korytka przykryte kratą na drogach
albo korytka płytkie. Takie kraty zostały założone w Gliniku na drodze na Zapole, na Jabłonną
i  w  kierunku  kościoła.  Są  one  na  chwilę  obecną  do  poprawy.  Pan  Wójt  zobowiązał  się  do
wyrównania drogi na Bełcha. Wskazał, że zatoczka przy szkole w Gliniku jest na uwadze. Ponadto
także w planie jest obniżenie chodnika przy budynku Samorządowego Przedszkola w Wielopolu
Skrzyńskim w celu wykonania zatoczki, żeby rodzice odwożący dzieci do przedszkola mogli się
zatrzymać i bezpiecznie dziecko odprowadzić do przedszkola, ale to wszystko wiąże się z kosztami.

4.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XLII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1510. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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