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Protokół Nr XII/2015 

z XII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 8 grudnia 2015 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 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 XII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było trzynastu radnych oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecni byli radni: Pani Renata Góra i Pan 

Jan Wójtowicz. Dwóch radnych opuściło obrady sesji w trakcie jej trwania. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad trzech projektów uchwał: 

 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok, 

 w sprawie opłaty targowej, 

 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielopole 

Skrzyńskie. 

Następnie poddała w/w propozycje pod głosowanie. 

Radni jednogłośnie włączyli w/w projekty uchwał do porządku obrad: 

 13 głosów – „za” 

 0 głosów – „przeciw” 

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

 

Wobec powyższego 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. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

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

kwoty ustalone w budżecie gminy 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, 
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6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok, 

7) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielopole Skrzyńskie na lata 2015 – 2020, 

8) w sprawie opłaty targowej, 

9) w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. 

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

7. 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 informacje z realizacji zadań oraz wykonania 

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym mówiąc, że: 

 Został wykonany chodnik w kierunku I cmentarza przy drodze gminnej Wielopole – Sośnice – 

Jaszczurowa o łącznej długości 87 m. Koszt inwestycji wyniósł 62.682 zł. Budowa chodnika  

w całości została sfinansowana ze środków budżetu gminy. Wykonawcą zadania była firma 

MAR-BRUK Marcin Jezior z Wielopola Skrzyńskiego. 

 Została odnowiona nawierzchnia asfaltowa na drodze wojewódzkiej 986 w samym centrum 

Wielopola Skrzyńskiego. Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na 

odcinku 220 m wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami. Koszt zadania w kwocie 76.359 zł został 

całkowicie sfinansowany ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego. Inwestorem był 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe 

z Dębicy. Niesprzyjająca aura nie pozwoliła na namalowanie poziomych linii w obrębie 

skrzyżowania z drogą powiatową przy Delikatesach Centrum. Linie zostaną namalowane przy 

sprzyjającej aurze. 

 Została wykonana odbudowa drogi wojewódzkiej 986 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na 

Wytrząsce. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 

200 m oraz wykonanie oznakowania poziomego całego odcinka. Koszt inwestycji wyniósł 

50.000 zł i został całkowicie sfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego. 

 W przyszłym roku staramy się o wykonanie nowych nawierzchni na drodze wojewódzkiej 986 

w Gliniku, od miejsca gdzie zakończono nową nawierzchnię na zakręcie do osuwiska w Wielo-

polu Skrzyńskim, dalej od osuwiska do centrum Wielopola Skrzyńskiego i od zjazdu na drogę 

gminną w kierunku Nowej Wsi do granicy gmin. 

 Trwa końcowy etap przebudowy drogi gminnej Wielopole – Nowa Wieś – Różanka w miejsco-

wości Nawsie. Inwestycja polega na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości 815 m,  

z czego na odcinku 415 m została wykonana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 m i utwardzenie  
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poboczy na szerokości 1 m, natomiast na odcinku 400 m została wykonana nawierzchnia 

asfaltowa o szerokości 3 m i utwardzenie poboczy na szerokości 0,5 m. Ponadto są prowadzone 

prace przy rowach i poboczach. Na części drogi, na wzniesieniu po lewej stronie będą 

wzmocnione również rowy korytami oraz płytami ażurowymi z uwagi na to, że rowy były 

zamulone poprzez osunięcia. Koszt inwestycji wyniósł 317.752 zł, z czego 243.101 zł pochodzi 

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

zadania jest Eurovia Polska Oddział Ropczyce. 

 Została zrealizowana inwestycja dot. budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódz-

kiej 986 w Gliniku. Zakres inwestycji obejmował: 

 wykonanie chodnika dla pieszych przy jezdni o szerokości 2 m o łącznej długości 325m, 

  wykonanie odwodnienia w postaci rowu krytego na całym odcinku wraz z przykanali-

kami, 

 poszerzenie pasa jezdni przy chodniku do szerokości 3,5 m. 

Zadanie kosztowało 344.213 zł i było realizowane wspólnie z Województwem Podkarpackim,  

z czego 233.333 zł poniosła Gmina Wielopole Skrzyńskie. Na budowę chodników przy drodze 

wojewódzkiej, Rada Gminy na początku roku przyznała 300.000 zł, z czego 67.000 zł zostało 

przeznaczone na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wielopolu Skrzyńskim. 

Pozostała część została przekazana na chodnik w Gliniku. Z uwagi na zdecydowanie wyższe 

zaangażowanie gminnych środków, Urząd Marszałkowski powinien nam oddać te środki  

w postaci wybudowanego chodnika w Gliniku w przyszłym roku na odcinku 275 m, na którą 

mamy dokumentację. W przyszłym roku chcemy również wspólnie z PZDW i Zarządem 

Województwa kontynuować budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wielopolu 

Skrzyńskim, gdzie zostało do wykonania 525 m. 

 Został wykonany remont przepustu w ciągu drogi Wielopole – Sośnice – Rzeki. Zadanie 

kosztowało 12.514 zł, z czego ok. 8.000 zł zostało przeznaczone z funduszu sołeckiego. 

Wykonawcą zadania jest FUH Grażyna Madeja z Małej. Przepust jest wykonany prawidłowo, 

droga jest przejezdna. Pozostały do wykonania drobne prace.  

 Został zabezpieczony nową barierą przepust na drodze Rędziny w Nawsiu. W najbliższym 

czasie zostanie zamontowana również bariera w Gliniku na Zapolu. Prace te wykonują nasi 

pracownicy gospodarczy. 

 Został wykonany parking przy drodze Kamieniec w Nawsiu po obu stronach. Inwestycja została 

sfinansowana przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy, która w ramach dobrej 

współpracy z Wójtem i Gminą Wielopole Skrzyńskie wykonała ten parking. 

 Na bieżąco są remontowane i poprawiane nawierzchnie dróg żwirowych, wycinane zakrzacze-

nia, wykaszane pobocza, skarpy rowów i inne. Ponadto były też prowadzone w miarę potrzeb 

działania przy bieżącym zimowym utrzymaniu dróg, tam gdzie występowała śliskość na 

drogach. 

 Rejon Dróg w Jaśle dokonał odmulenia rowów po lewej stronie drogi od Delikatesów Centrum 

po potok Liwek koło przepustu koło Pana Siuśko w Wielopolu Skrzyńskim. 

 Na ukończeniu jest dokumentacja na remont przepustu na rzece Liwek w ciągu drogi gminnej 

tzw. Starej drodze wraz z całą infrastrukturą tej drogi. 

 Złożony wniosek na przebudowę drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa w ramach 

programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej został bardzo dobrze  
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oceniony i zajął 14 miejsce na 70 złożonych wniosków, z czego 23 wnioski zostały odrzucone, 

bo nie spełniały kryteriów. Nasz wniosek jest na czele, jeżeli chodzi o gminy wiejskie i na 

pewno zostanie przyznane dofinansowanie w pierwszej kolejności. W tym miejscu Pan Wójt 

podziękował Referatowi Rozwoju Gminy za przygotowanie wniosku oraz radnym za potrzebę 

złożenia wniosku i zabezpieczenia środków na przyszły rok na realizację zadania. 

 Na ukończeniu jest dokumentacja na most w Gliniku na śp. Mariana Szparę. Koszt tej 

inwestycji szacowany jest na ok. 800.000 zł. Jedyne źródło finansowania tego mostu to środki 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 80%. Przy takim dofinansowaniu jesteśmy w stanie 

udźwignąć tak duży koszt tego mostu. To ma być most z prawdziwego zdarzenia o nośności 

min. 30 ton. Jeżeli będzie dofinansowanie to most powstanie w przyszłym roku. 

 Trwają drobne prace przy drodze gminnej prowadzącej do cmentarza na Rzegocinie polegające 

na umocnieniu rowów korytami betonowymi oraz skarp kratą betonową. 

 Prowadzony jest remont pomieszczeń w budynku komunalnym (pomieszczenia nad apteką)  

w Wielopolu Skrzyńskim, które przeznaczone będą na gabinet stomatologiczny. Koszt zadania 

wynosi 61.990 zł. Wykonawcą zadania jest firma Tomasza Mikuszewskiego z Wiśniowej. 

Ponadto do wyremontowania pozostały trzy mniejsze pomieszczenia z przeznaczeniem na 

specjalistyczne gabinety lekarskie. Cały budynek chcemy przeznaczyć na cele związane  

z ochroną zdrowia.  

 Zostało wykonane dodatkowe ujęcie wody powierzchniowej w Broniszowie. Woda została 

podłączona do wodociągu, który zasila szkołę, kaplicę, filię GOKiW-u i kilka prywatnych 

domów. Zadanie to wykonali pracownicy gospodarczy gminy. 

 Została zakończona inwestycja przy budynku remizy w Gliniku związana z wybudowaniem 

bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz wykonaniu robót uzupełniających w budynku za 

kwotę 25.784 zł i finansowana ze środków budżetu gminy. Wykonawcą zadania była firma 

ASBUD Andrzej Stasiowski z Glinika. 

 Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Wykonano 

tzw. falowanie pod fundamenty i pod mury oporowe. Przygotowywany jest jeszcze jeden 

wniosek na dodatkowe środki na salę gimnastyczną w Gliniku, pomimo że został przyznany  

1 mln zł od Ministra Sportu. Wniosek musi zawierać dodatkowe prace związane z obiektem 

szkoły. W projekcie przewidziana jest m.in. całkowita termomodernizacja szkoły, doposażenie 

klas. Będziemy aplikować o kwotę 700.000 zł. Jeżeli ją otrzymamy to wówczas z budżetu 

gminy trzeba byłoby dołożyć tylko 500.000 zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Gliniku. 

 Opracowany został projekt budowlano – wykonawczy na pozostałą część sieci kanalizacyjnej 

(6,5 km) oraz na oczyszczalnię ścieków. W tej chwili gmina posiada pełną dokumentację 

techniczną oraz prawomocne pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w Wielopolu 

Skrzyńskim i oczyszczalnię ścieków. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 8 mln zł. Źródłem 

dofinansowania w 85% będzie Regionalny Program Operacyjny i będziemy aplikować o środki. 

Przewidywany termin realizacji zadania to IV kwartał 2017 roku. 

 Są wykonywane projekty na sieci wodociągowe w miejscowości Glinik i Broniszów. 15 grudnia 

br. będzie wyłożony projekt sieci wodociągowej w filii Ośrodka Kultury w Broniszowie, 

natomiast 16 października br. będzie wyłożony projekt w Budynku Wielofunkcyjnym w Gliniku 

w godzinach od 1000 do 1800.  
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 Jest przygotowywana dokumentacja techniczna dotycząca głębokiej termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. W pierwszym kwartale 2016 roku zostanie 

złożony wniosek o dofinansowanie następujących budynków: Urzędu Gminy, Starego 

Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i Szkoły Podstawowej w Broniszo-

wie. Ponadto zostały wykonane audyty energetyczne oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Te 

wszystkie dokumenty są niezbędne, aby aplikować o środki. 

 Są przygotowywane dokumenty na przebudowę dróg gminnych z wykorzystaniem 

dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zostały wytypowane 

następujące odcinki, które wpisują się w kryteria programu i mają szansę na dofinansowanie: 

 Wielopole – Konice – Rzeki,  

 Wielopole Sośnice – Jaszczurowa, 

 Broniszów – Szkoła, 

 Broniszów Dół – Lasek,  

 Brzeziny – Dół Północny, 

 Brzeziny – Pogwizdów. 

 Referat Rozwoju Gminy pracuje nad strategią rozwoju gminy i strategią rozwoju dla LGD. 

 Odbył się drugi przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim. Zostały 

sprzedane dwie działki za łączną kwotę 64.500 zł. 

 Poczynione zostały starania dot. budynku szkoły na Łysej Górze. Została wykonana wstępna 

inwentaryzacja. Zdecydowanie zmierzamy do tego, aby w tym miejscu zlokalizować Dzienny 

Dom Pobytu dla Seniorów. Gminy: Strzyżów i Wojaszówka sięgnęły po środki w I etapie na 

tego typu działania i będą otwierać takie domy. W następnym rozdaniu spróbujemy sięgnąć po 

środki. 

 Szukamy dodatkowych miejsc na odwierty poszukiwawcze za wodą. Mamy wskazany obszar 

wodonośny w Gliniku, który jest niedaleko odwierconej studni. Chcielibyśmy mieć przynajm-

niej trzy odwierty w Gliniku, wówczas mielibyśmy pewność zaopatrzenia całego Glinika  

w wodę. Podobne działania są prowadzone w Broniszowie. 

 Na ukończeniu jest dokumentacja na przerobienie przyłącza wody do budynku Piomaru  

i budynku nr 264. 

 Prowadzone są prace projektowe nad przyłączem w wodę do Budynku Kulturalno-Oświato-

wego, bo budynek jest zaopatrywany w wodę ze źródła GS-u, które jest niepewne i słabe. 

 Gotowa jest dokumentacja, która pozwoli na uzyskanie kilkunastu miejsc parkingowych 

naprzeciwko ulicy koło Urzędu Gminy oraz na ulicy koło Banku Spółdzielczego. Jest gotowy 

plan zmiany organizacji ruchu. Ulica koło banku będzie jednokierunkowa. Ruch będzie się 

odbywał od strony budynku Urzędu Gminy w stronę kościoła. 

 W sobotę 5 grudnie br. odbyło się zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin Tadeusza 

Kantora. Został zamknięty cały cykl uroczystości w naszej gminie związany z rokiem Kantora. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie zajęła zaszczytne III miejsce w konkursie informatycznym 

„Cyfrowy Samorząd 2015” za Miastem Krosno i Miastem Zagórz organizowanym dla gmin 

województwa podkarpackiego. W konkursie wzięło udział ponad 60 gmin. Komisja 

konkursowa doceniła Informator Inwestycyjny oraz System Utrzymania Dróg. Najbardziej 

komisji spodobało się to, że są przedstawione inwestycje przed realizacją, w trakcie i po 

realizacji. Pan Wójt pogratulował informatykowi Urzędu Gminy – Panu Michałowi Łuszcz za 

dobre, innowacyjne i autorskie pomysły i rozwiązania. 
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Następnie Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wygłosił podsumowanie roku swojej 

kadencji następującej treści: 

„Mija rok od momentu kiedy objąłem zaszczytną funkcję Wójta Gminy Wielopole 

Skrzyńskie i dokładnie 9 grudnia 2014 roku przez Radą Gminy złożyłem ślubowanie. Słowa tego 

ślubowania towarzyszą mi w każdym dniu mojej służby na rzecz lokalnej społeczności. Był to dla 

mnie niełatwy rok, ale dający mi wiele radości i satysfakcji z tego co udało się wspólnie 

zrealizować. Wszystkie bowiem proponowane przeze mnie uchwały zostały przyjęte zdecydowaną 

większością głosów a większość z nich jednogłośnie. Co nie znaczy, że nie mieliśmy różnych zdań  

i rożnych poglądów na szereg spraw. Jednak potrafiliśmy się porozumieć, kierując się dobrem 

naszej lokalnej wspólnoty. Bardzo wam za to dziękuje.  

Kieruję teraz słowa do moich współpracowników w Urzędzie Gminy oraz do kierowników 

podległych mi jednostek. Myślę, że nasza współpraca w tym minionym roku układała się 

pomyślnie. Od początku starałem się kierować rozsądkiem, obiektywizmem i dobrem wspólnym. 

Wbrew przewidywaniom, że oto w Gminie Wielopole Skrzyńskie po wyborach wygranych przez 

mnie, nastąpi swoistego rodzaju rewolucja, paraliż administracyjny i kompletny chaos, jak to 

niektórzy przewidywali i gorliwie o tym ostrzegali. Doceniam waszą wiedzę, profesjonalizm i zaan-

gażowanie, jako kadry zarządczej, dlatego też pozostawiłem wszystkich was na swoich dotychczas 

zajmowanych stanowiskach. Co nie znaczy, że zmian nie było. Dokonałem zmiany na stanowisku 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, była to zmiana podyktowana koniecznością. Dokonałem 

naboru na brakujący etat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wzmocniłem 

kadrowo Referat Rozwoju Gminy, ponieważ obiecywałem, że Gmina Wielopole Skrzyńskie 

wejdzie na ścieżkę szybszego rozwoju. Ponadto powołałem swojego zastępcę. Są to zmiany 

kadrowe, które w tym okresie tego roku nastąpiły. 

Poprosiłem wszystkich moich współpracowników o maksymalne zaangażowanie i najbar-

dziej jak to możliwe, efektywną pracę. To przyniosło skutek. Zdaję sobie sprawę również z tego, że 

nie wszystko może wygląda najlepiej. Niektóre sprawy może dałoby się zrobić jeszcze lepiej  

i poprawić, ale oczywiście wszystko nigdy nie może wyglądać idealnie. Jesteśmy tylko ludźmi ale 

to, że chcemy, że się staramy to jest najważniejsze. Przez cały ten czas staram się doskonalić moje 

metody współpracy z Państwem i w mojej pracy kieruję się zawsze dobrem naszej gminy. Nigdy 

nie wyróżniałem w tym minionym roku któregokolwiek z sołectw, chociaż o takie działania byłem 

na samym początku podejrzewany. Staram się właściwie odczytywać potrzeby i rozwiązywać 

problemy mieszkańców, o czym świadczą realizowane i planowane inwestycje w rożnych 

dziedzinach. Inwestuję w tym czasie w każde sołectwo.  

Rok 2015 nie był rokiem, w którym łatwo było pozyskiwać środki zewnętrzne. Był to rok, 

w którym wygasły dotychczasowe programy pomocowe, a nowe są dopiero w fazie początkowej. 

Pomimo to przy moim i moich współpracowników staraniom udało się zdobyć dofinansowanie do 

kilku priorytetowych zadań. Świadczy o tym 1 mln zł, który udało się dostać od Ministerstwa 

Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Udało się nam też, 

mimo wszystko uzyskać dofinansowanie na odbudowę dróg zniszczonych wskutek powodzi  

w kwocie 500.000 zł na wszystkie trzy odcinki dróg, które zrealizowaliśmy. Pozyskaliśmy również 

środki z tzw. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki, dokładnie  

w kwocie 339.617 zł. Ktoś może powiedzieć, że to zasługa poprzedników. To prawda, ale jednak 

razem tą inwestycję dopilnowaliśmy, rozliczyliśmy i doprowadziliśmy do szczęśliwego finału.  
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Ponadto udało się uzyskać dofinansowanie do budowy chodników przy drodze wojewódzkiej  

w kwocie 211.000 zł. Też jest to niebagatelna kwota, która doprowadziła do tego, że chodnik  

w Wielopolu Skrzyńskim został odczarowany, a w Gliniku nastąpiła kontynuacja znacznej długości 

tego chodnika na odcinku 320 m. W moim przekonaniu wykonałem wszystkie plany i zamierzenia 

mojego Poprzednika, które były zaplanowane i przyrzeczone mieszkańcom. Daje mi to ogromną 

satysfakcję. Chociażby ten symboliczny przepust na potoku Iwerna prowadzący do przysiółka 

Dzilik na Jaszczurowej, natomiast biegnący tylko i wyłącznie to jednego domu w naszej gminie. 

Jestem przekonany, że za ten gest Gmina Wiśniowa na pewno w dwójnasób się nam w przyszłości 

zrewanżuje.  

Wszystkie działania które podejmuję, mam nadzieję, że są odbierane jako jasne, 

przejrzyste i transparentne. O wszystkich działaniach rzetelnie informuję Wysoką Radę i mieszkań-

ców. Czynię to na sesjach rady gminy, na komisjach oraz na zebraniach wiejskich i w indywidual-

nych rozmowach, których nikomu nigdy nie odmawiam. Te informację przekazuję również za 

pomocą internetu. Dużo więcej informacji na temat realizowanych przez nas inwestycji i działań  

w tej chwili jest na naszej stronie Urzędu Gminy. Te informację też staramy się przekazywać  

w naszej lokalnej gazetce, która teraz nazywa się „Informator Samorządowy”. Chciałem z całą 

mocą podkreślić, że wyjątkowo czuwam nad jakością, terminowością i zgodnością ze specyfikacją 

wykonywanych inwestycji gminnych. Mam nadzieję, że podzielacie Państwo mój pogląd.  

Staram się by inwestycje były realizowane na najwyższym poziomie i w obecnie 

obowiązującym standardzie. Wykorzystuję wszystkie możliwości na pozyskiwanie środków na 

rozwój gminy. Zabiegam także o realizację inwestycji na naszym terenie przez jednostki 

administracji rządowej i samorządowej takie jak: Urząd Marszałkowski, Województwo 

Podkarpackie czy Starostwo Powiatowe, co przynosi wymierne efekty, chociażby w postaci tych 

wszystkich inwestycji na drodze wojewódzkiej 986, tj. osuwiskiem, chodnikiem oraz nową 

nawierzchnią. Ktoś powie, jaką rolę spełnił Wójt czy pracownicy Urzędu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie w stosunku do osuwiska. Bez mojego udziału, moich drogowców i Referatu Rozwoju, 

bez udziału mojego zastępcy pewnie to osuwisko zostałoby wybudowane, zabezpieczone i pewnie 

ta inwestycja zostałaby wykonana, ale nasze zaangażowanie i nasza praca przy tym osuwisku 

została bardzo pozytywnie oceniona przez Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa 

Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich i przez generalnego wykonawcę, którym 

była firma Remost z Dębicy. Dzięki też mojemu i moich drogowców zaangażowaniu udało się nam 

uzyskać troszkę więcej niż planowane było przy tym osuwisku. Z całą mocą pragnę podkreślić, że 

to wszystko nie byłoby możliwe bez waszego zaangażowania, wsparcia i akceptacji. Gdyby nie 

było też wsparcia i akceptacji moich pomysłów przez Wysoką Radę to też wiele z tych inwestycji  

i moich pomysłów nie doszłoby do realizacji. Te wszystkie inwestycje i działania, które udało się 

nam wykonać nie byłyby też możliwe bez wiedzy merytorycznej i praktycznej moich 

współpracowników z Urzędu Gminy, kierowników podległych mi jednostek i zatrudnionych w nich 

pracowników. Bardzo Wam za to dziękuję i bardzo doceniam Wasz wkład w to nasze wspólne 

dzieło. Bardzo ważne jest też dla mnie wsparcie i akceptacja i zrozumienie mieszkańców. W tym 

momencie i z tego miejsca też wszystkim za to serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że przez ten rok 

kreowałem pozytywnie wizerunek Gminy Wielopole Skrzyńskie i godnie ją reprezentowałem. 
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Następnie głos zabrał Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta, który w imieniu Urzędu Gminy 

podziękował Wójtowi za rok współpracy, który okazał się bardzo owocny. Mówił, że szereg bardzo 

ważnych dla gminy inwestycji zostało zrealizowanych a nadzór nad inwestycjami w kadencji Pana 

Wójta jest bardzo dobry.  

Kolejno przedstawił informacje dotyczące zbiorników retencyjnych planowanych na 

terenie naszej gminy. Poinformował, że na ukończeniu jest opracowanie pn. „Analiza problemu 

inwestycyjnego w zlewni Wielopolki”, które to opracowanie zlecił Podkarpacki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych, a wykonawcą tego opracowania jest firma KV Projekty z Warszawy, która 

wystąpiła 30 października br. o opinię gminy w sprawie tego opracowania. Do tej pory gmina 

wystosowała wiele uwag i wiele opracowań. Wypowiadaliśmy się jako gmina w tonie takim 

bardziej jak partner do opracowania a nie wróg zabezpieczenia powodziowego. W tym momencie 

wspólnie z Panem Wójtem stwierdziliśmy, że nie możemy tej linii kontynuować, ponieważ  

29 stycznia 2015 roku i 14 maja 2015 zostały przekazane krytyczne uwagi gminy dotyczące 

lokalizacji dużych zbiorników retencyjnych: zbiornika Rzegocin, zbiornika Glinik i zbiornika 

Broniszów, każdy o możliwości zatrzymania wody na poziomie 2 mln m3. Również zostały 

przedstawione propozycje alternatywne, które chcielibyśmy, aby zostały właściwie rozważone  

i przeanalizowane przez kompetentnych do tego ludzi. Na te pisma nie dostaliśmy żadnej 

odpowiedzi. W czerwcu tego roku odbyło się spotkanie roboczo-techniczne w Wielopolu Skrzyń-

skim, które nic nowego nie wniosło. Ponadto po analizie planu inwestycyjnego w zlewni 

Wielopolki przyjęto budowę suchego zbiornika Rzegocin, suchego zbiornika Glinik i suchego 

zbiornika Broniszów. Ta analiza stanowi element dużego opracowania, które będzie miało skutki 

związane z pozyskiwaniem środków unijnych na tego typu instalacje. To jest plan zarządzania 

ryzykiem powodziowym. W dniu 19 czerwca 2015 roku również do tego opracowania zostały 

złożone przez gminę uwagi, na które nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Konsultacje tego 

opracowania trwały od dnia 22 grudnia 2014 do dnia 22 czerwca 2015, podczas których nie 

mogliśmy w zasadzie żadnych uwag merytorycznych złożyć, bo nie wiedzieliśmy jak prace 

postępują, a ostatniego dnia konsultacji dostaliśmy listę inwestycji przewidzianych do realizacji. 

Mimo to 19 czerwca zostało złożone pismo, również nie otrzymaliśmy na nie żadnej odpowiedzi. 

W związku z powyższym, 26 listopada br. została skierowana z Urzędu Gminy Wielopole Skrzyń-

skie negatywna opinia do opracowania pn. „Analiza problemu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki 

w zakresie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na terenie naszej gminy: 

 budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzegocin, 

 budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Glinik, 

 budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Broniszów. 

W ramach tej analizy gmina proponowała wielokrotnie budowę małych zbiorników retencyjnych 

dla zabezpieczenia Brzezin i centrum Wielopola Skrzyńskiego Cały czas argumentacja inwestora, 

zleceniodawcy czy wykonawcy tych dokumentów jest taka, że tego typu zbiorniki są nieopłacalne, 

nierentowne, nie ma sensu ich budować, bo one wcale nie zabezpieczają. Podczas gdy Gmina 

Sędziszów Małopolski w tym samym opracowaniu posiada trzy zbiorniki o małej retencji, 

odpowiednio 420 tys. m3, 113 tys. m3 i 9 tys. m3. Argumentacja wykonawców w tym momencie jest 

skierowana na pewne rozwiązania, które zostały od początku przyjęte i do nich się dąży. W tej 

opinii zawarliśmy również informację, która może skutkować następnymi działaniami: „Po 

ewentualnym przyjęciu planu zarządzania ryzykiem powodziowym wystąpimy z wnioskiem do 

Komisji Europejskiej o analizę prawidłowości prac nad w/w dokumentami pod względem  
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zgodności z dyrektywą nr 2007/60/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nimi”. Ta dyrektywa wymaga 

solidnych konsultacji w tego typu inwestycjach, natomiast konsultacje na naszym terenie w ogóle 

nie zostały przeprowadzone. Po raz kolejny też wspomnieliśmy, że żadne z tych opracowań nie daje 

nam zabezpieczenia takich miejscowości jak Brzeziny, Wielopole Skrzyńskie przede wszystkim 

przed wodami potoku Liwek, potoku Brzezinka. Również jeśli chodzi o jakiekolwiek 

zabezpieczenie innych miejscowości to jest ono bardzo wątpliwe, nawet powoduje zagrożenie a nie 

zabezpieczenie powodziowe. Oceniając ten plan zarządzania ryzykiem powodziowym wskazano, że 

na inwestycje w naszym terenie do 2023 roku przewidziane jest 800 tys. zł, gdzie koszt realizacji 

trzech zbiorników to kwota 60 mln zł, więc z tego wynika że są to pieniądze na opracowanie 

dokumentacji i to pewnie nie wystarczy. Pisaliśmy wielokrotnie, że na terenie naszej gminy nie 

znajdzie się jedna osoba, która tego typu inwestycji sprzyja. Nadzieją jest jeszcze program 

przeciwdziałaniu suszy, który ma być realizowany w następnych latach. W ramach tego programu 

można byłoby obiekty małej retencji lokalizować, gdyż tego typu obiekty nie tylko są działaniami 

przeciwpowodziowymi, ale zabezpieczają w razie suszy. 

 

Następnie Zastępca Wójta omówił wprowadzony w listopadzie tego roku System 

Utrzymania Dróg Gminnych dotyczący bieżącego utrzymania dróg. Mówił, że nie dotyczy to spraw 

odśnieżania, chodzi o drobne sprawy napraw, drobnych remontów na drogach na terenie gminy. 

System informatyczny pozwala nam na dobrą rejestrację tego typu problemów, natomiast nie jest to 

system decyzyjny. Złożenie wniosku o kamień czy odmulenie przepustu nie oznacza od razu tego, 

że zostanie podjęta decyzja o realizacji tego zadania. Wszystkie zadania są oceniane, nadawane są 

odpowiednie priorytety. Natomiast na te zadania, na które nie ma środków finansowych w danym 

roku są przekazywane na czas dalszy. Również nie ma tutaj wpływu kolejność złożenia wniosku, 

bądź to czy wniosek składa jedna osoba czy np. 10. Dla funkcjonowania tego systemu, każdy taki 

wniosek musi być zarejestrowany. W Urzędzie Gminy wnioski te przyjmuje Pani stażystka, która 

pomaga przy ich złożeniu, z uwagi na pewną trudność, a mianowicie pomaga w odnalezieniu 

numeru drogi i  numeru działki na mapie. Od razu po przyjęciu takiego wniosku i wprowadzeniu go 

w system, sprawdzamy czy droga ma stosunek własności uregulowany tak abyśmy mogli na tej 

drodze inwestować, tzn. czy to jest droga gminna, we władaniu gminy, użytkowaniu gminy czy jest 

to droga prywatna. Jeżeli jest to droga prywatna to nie ma możliwości inwestowania na takim 

terenie ze środków gminnych. Dopuszczalne są tylko takie sytuacje gdzie jest zagrożenie życia lub 

zdrowia osób, to wówczas drobne działania mogą być podjęte.  

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji.  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik zasygnalizował, aby radni i sołtysi dostali 

mapkę swojej miejscowości z wykazem dróg gminnych. Następnie pytał o możliwości wbudowania 

osadników przy chodniku w Gliniku, aby nie doszło do sytuacji, w której sąsiedzi poniżej drogi po 

szybkim zatkaniu się rur będą skarżyć Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich i gminę, że to nie 

zostało dopilnowane. Zasugerował również, że na drodze wojewódzkiej przy przejściu dla pieszych 

w Gliniku powinna być linia ciągła, a nie linia przerywana, która zezwala kierowcy na wyprzedza-

nie. Ponadto zaproponował uruchomienie służb politycznych takich jak: Pani Premier i innych do 

walki o zabezpieczenia przeciwpowodziowe na terenie naszej gminy poprzez budowę małych 

zbiorników retencyjnych. 
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Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał w którym miejscu zostanie 

zaprojektowane przejście dla pieszych przy chodniku, który zostanie wybudowany w przyszłym 

roku w Wielopolu Skrzyńskim w kierunku stadionu. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów zadał następujące pytania: 

 Czy w przyszłości będzie realizowane oświetlenie dróg w gminie? 

 Czy radni i sołtysi będą musieli wypełniać wnioski na bieżące utrzymanie dróg 

gminnych? 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował składanie wniosków na bieżące 

utrzymanie dróg gminnych w formie elektronicznej na stronie gminy. W ten sposób mieszkańcy nie 

będą tracić czasu swojego i pracowników gminy, a będzie pełny obraz jakie są potrzeby w naszej 

gminie. Poprosił również o oddzielne mapki dróg gminnych na każdy okręg w większym formacie, 

bo te które radni otrzymali odnośnie Brzezin są nieczytelne. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys wsi Wielopole Skrzyńskie wnioskował, aby zanim powstanie 

nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim w kierunku Wytrząski 

(przez las) naciskać na postawienie znaku ograniczenia prędkości, bo sama nowa nawierzchnia nie 

pomoże, aby zapewnić tam bezpieczeństwo. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys wsi Nawsie w imieniu swoim, radnych z Nawsia oraz 

mieszkańców wsi podziękowała za wszystkie inwestycje, które w tym roku były zrealizowane  

w Nawsiu. Pytała również czy są zaplanowane inwestycje na przyszły rok w Nawsiu. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys wsi Brzeziny odniósł się do elektronicznego Systemu 

Utrzymania Dróg. Mówił, że odbiera się inicjatywę radnym i w sprawach bieżącego utrzymania 

dróg decyduje tylko Urząd. Zadał następujące pytania: 

 Jakie będą kryteria napraw dróg, przepustów, rowów, podziału kamienia? 

 Kto będzie ustalał kryteria? 

 W jakiej kolejności będą realizowane wnioski? 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział na pytania radnych i sołtysów: 

 Radni dostaną mapy dróg gminnych swoich miejscowości w większej skali. 

 W tej chwili nie ma żadnej możliwości na osadniki przy chodniku w Gliniku, bo brak jest 

środków na sfinansowanie i realizację zadania. Jest to dobry pomysł, ale  na przyszłość. 

 Namalowanie linii ciągłej na drodze wojewódzkiej koło szkoły w Gliniku będzie wykonane 

zgodnie z kodeksem drogowym. 

 W kwestii zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie naszej gminy i budowy małych 

zbiorników retencyjnych napiszemy odpowiednie pismo do Komisji Europejskiej, jeżeli tylko 

będzie trzeba. Zrobimy wszystko, aby Gminę Wielopole Skrzyńskie chronić przed powodzią. 

 Planowany chodnik, który ma powstać w przyszłym roku przy drodze wojewódzkiej 986  

w stronę stadionu w Wielopolu Skrzyńskim będzie biegł tak jak do tej pory, czyli po prawej  
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stronie. Na wysokości domu Pana Wiesława Lecha będzie namalowane przejście dla pieszych. 

Dalej chodnik wędruje na drugą stronę i z tego chodnika po lewej stronie będzie zejście na 

stadion oraz plac zabaw i dojdzie on na drogę gminną w kierunku Nowej Wsi. Przejście dla 

pieszych musi być usytuowane w odpowiednim miejscu, aby Komisja Bezpieczeństwa 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich go zaakceptowała. W/w miejsce spełnia te 

warunki. 

 Na razie nie mamy żadnych planów dotyczących oświetlenia dróg w gminie. Wszystkie 

zamierzenia w tym temacie będziemy uzgadniać wspólnie na Komisjach. 

 Radni i sołtysi będą musieli składać wnioski na bieżące utrzymanie dróg. Jest również 

możliwość zgłaszania wniosków do drogowców telefonicznie. Natomiast zgłoszenie wniosku  

w formie elektronicznej może być problemem, nie mniej jednak spróbujemy pomyśleć nad 

zgłaszaniem wniosków opisowych. System Utrzymania Dróg jest do dopracowania. 

 Kilka tygodni temu zostało wysłane pismo do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

i Marszałka Województwa o postawienie już w tym momencie znaków ostrzegawczych i zna-

ków ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim (przez las). 

 Odpowiedzi na temat planowanych w przyszłym roku inwestycji w Nawsiu, Pan Wójt nie 

udzielił. Poprosił Panią radną Żywot o przyjście do Urzędu, wówczas poinformuje ją o plano-

wanych inwestycjach w Nawsiu. 

 Nie będzie rewolucji i nie zmieni się wiele w kwestii ustalania kryteriów i kolejności realizacji 

wniosków na bieżące utrzymanie dróg. W dalszym ciągu radni i sołtysi będą mogli wpływać na 

to co jest najbardziej ważne w danym momencie na drogach. Dalej będziemy przyjmować od 

nich sugestie i opinie. 

 
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 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: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych. 

Uchwała Nr XII/69/2015 w załączeniu. 
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2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 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: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych. 

Uchwała Nr XII/70/2015 w załączeniu. 

 

3) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2015 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: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych. 

Uchwała Nr XII/71/2015 w załączeniu. 

 

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

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych. 

Uchwała Nr XII/72/2015 w załączeniu. 

 

5) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz 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: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych. 

Uchwała Nr XII/73/2015 w załączeniu. 

 

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

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz 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: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych. 

Uchwała Nr XII/74/2015 w załączeniu. 
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7) Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS odczytała projekt uchwały  

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielopole Skrzyńskie na lata 2015 – 2020. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała: 

 Gdzie najbliżej znajduje się całodobowa placówka świadcząca pomoc ofiarom prze-

mocy lub specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy? 

 Jak długo ofiara może pozostać w takim ośrodku? 

 Czy ofiara może przebywać w takim ośrodku wraz z dziećmi? 

 

Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS odpowiedziała, że najbliższym 

ośrodkiem udzielającym pomocy dla ofiar przemocy jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

w Lubzinie. Jest tam możliwość umieszczenia ofiary przemocy razem z dziećmi. Nie ma ściśle 

określonego czasu, ile dana rodzina może pozostać w takim ośrodku. Jest to czas, aby ta rodzina 

znalazła bezpieczne miejsce.  

Ponadto Pani Kierownik poinformowała o oddelegowaniu do pracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym osób z każdej placówki oświatowej z terenu naszej gminy, o które wystąpił 

jeszcze Wójt Leja. Zostały oddelegowane trzy osoby: z Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, ze 

Szkoły Podstawowej w Berdechowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. 

Pozostałe szkoły nie odpowiedziały. Pan Wójt wystąpi z następnym pismem o oddelegowanie 

takich osób do współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik zwrócił się z apelem do dyrektorów szkół, 

aby oddelegowali osoby z każdej szkoły do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych 

Uchwała Nr XII/75/2015 w załączeniu. 
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8) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie opłaty 

targowej. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała czy uchwała nie będzie 

podważona przez organ nadzoru z tego tytułu, że inkasentem jest pracownik gminy i ma dodatkowe 

świadczenia w godzinach pracy. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zapisy uchwały nie będą 

podważone, ponieważ są szczegółowo uzgodnione z Regionalną Izbą Obrachunkową. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych. 

Uchwała Nr XII/76/2015 w załączeniu. 

 

9) Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 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: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych. 

Uchwała Nr XII/77/2015 w załączeniu. 
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Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu, głos zabrali dyrektorzy szkół, którzy 

zgłosili najważniejsze zadania do realizacji w nadchodzącym roku w swoich placówkach 

oświatowych. 

 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku poprosił, aby wziął pod 

uwagę remont drewnianego, chwiejącego się stropu w budynku szkoły w Gliniku. 

 

Pani Krystyna Paryś – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawsiu zwróciła się z prośbą  

o wygospodarowanie w przyszłym roku ok. 6.000 zł na wymianę sześciu starych komputerów, które 

nie nadają się do dalszego użytku. Zwróciła również uwagę na złą jakość kateringu w szkole. 

 

Pani Krystyna Stusik – dyrektor  Szkoły Podstawowej w Brzezinach – Berdechowie 

zwróciła uwagę na to, że wszyscy dyrektorzy złożyli wnioski dotyczące zapotrzebowania szkół do 

projektu budżetu do ZOSiP-u. Zgłosiła wymianę okien jako najważniejsze zadanie do wykonania 

oraz wymianę starych komputerów. 

 

Pan Józef Chodak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach mówił, że w ostatnim 

czasie szkoła przeszła remont zewnętrzny, natomiast stara część szkoły pozostała bez remontu. 

Wymiany wymagają drzwi wewnętrzne, które nie spełniają wymogów sanepidowskich i standar-

dów bezpieczeństwa. Ponadto konieczne jest malowanie wewnętrzne szkoły, które dyrektor czyni  

systematycznie, co roku odnawiając gruntownie kilka sal lekcyjnych. Jednak całe ciągi komunika-

cyjne, klatki schodowe i korytarze wymagają odnowy. Dyrektor wspomniał również o doposażeniu 

pracowni komputerowej. 

 

Pani Barbara Musiał – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim 

poinformowała, że uzupełnia plac zabaw poprzez zakup piaskownicy, zamontowanie zjeżdżalni. 

Ponadto zasygnalizowała potrzebę zatrudnienia konserwatora do całego budynku, w którym mieści 

się przedszkole. 

 

Pani Teresa Świniuch – dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie ponowiła prośbę  

o boisko szkolne, ogrodzenie boiska szkolnego. Mówiła, że potrzeby szkoły są bardzo duże, jak w 

każdej szkole, wymiany wymagają ławki szkolne i krzesła. Co roku Pani dyrektor stara się coś 

kupić do szkoły w ramach możliwości finansowych. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do zgłoszonych potrzeb dyrektorów szkół 

mówiąc, że: 

 Remont sufitu w Szkole Podstawowej w Gliniku będziemy brali pod uwagę we wniosku  

o nabór na dodatkowe środki na salę gimnastyczną, ale prawdopodobnie nie udźwigniemy tego 

zadania w tym projekcie, bo wymaga on dużego nakładu finansowego. Aczkolwiek będziemy 

próbować zgłaszać tą inwestycję do dofinansowania w innym projekcie, bo wszystkie duże 

inwestycje realizujemy z dodatkiem środków zewnętrznych i tak będziemy robić dalej. 

Natomiast mniejsze wydatki finansujemy z naszego budżetu. 

 W sprawie kateringu Pan Wójt podkreślił, aby nie marzyć o tym, że wrócą kuchnie do 

wszystkich szkół, które będą gotować posiłki dla uczniów. Jeżeli katering będzie niezadowala-

jący to gotować będziemy w jednym miejscu, bo na gotowanie w każdej szkole nas nie stać. 
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 W kwestii wyposażenia pracowni komputerowych poprzez wymianę starych komputerów, Pan 

Wójt poprosił dyrektorów, aby śledzili możliwość pozyskania środków na ten cel. Pracownicy 

gminy będą również szukać projektów i będziemy aplikować o takie środki. Nie jest możliwa 

wymiana jednorazowa pracowni komputerowych we wszystkich szkołach. Taka sytuacja 

nastąpiła w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim z uwagi na brak pracowni kompu-

terowej w szkole.  

 Remonty w szkołach próbujemy dopasować do programów, dlatego też w tym roku planujemy 

włączenie Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i Szkoły Podstawowej w Broniszowie 

do tzw. głębokiej termomodernizacji w ramach aplikowanych środków na ten cel. Dużych 

remontów w szkołach dyrektorzy nie wykonają z własnego budżetu. Podobnie gmina też nie 

planuje takich remontów z budżetu. 

 W ramach programu przedszkolnego i wniosku, który będziemy składać do WUP przewidziana 

będzie budowa profesjonalnego placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim, prawdopodobnie na 

gruncie parafii, z którego korzystałyby dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola. 

 Profesjonalne boisko szkolne dla Szkoły Podstawowej w Broniszowie będzie wykonane. 

Szukamy źródeł dofinansowania na to zadanie. 

 

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował o ustalenie kategorii dróg gminnych, 

ułatwiłoby to pracę Wójta, radnych gminnych oraz pracowników Urzędu Gminy. Następnie zgłosił 

problem z przystankiem w centrum Brzezin, w którym po powodzi pęka jedna ze ścian i obsuwa się 

po skosie, przez co stanowi on zagrożenie dla mieszkańców. Przestrzegał, aby nie doszło do zawa-

lenia się przystanku na osoby oczekujące na autobus, bo przy opadach śniegu będzie duże 

obciążenie na dach, który jest również w opłakanym stanie i może dojść do tragedii. Wnioskował  

o sprawdzenie przez drogowców czy przystanek nadaje się do użytku. Proponował również 

postawienie przy zatoczce, która została zrobiona w Brzezinach przy drodze powiatowej przystanku 

zakupionego 8 lat temu i złożonego w Kółku Rolniczym w Brzezinach. Wnioskował o wykorzysta-

nie tej zatoczki na ustawienie przystanku. Poprosił, aby nie był on postawiony na skrzyżowaniu, 

gdzie jest niebezpiecznie tylko przed skrzyżowaniem od strony Grudnej Górnej. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik przedstawił Uchwałę Rady Sołeckiej w Gli-

niku w sprawie budynku byłej mleczarni, w której to Rada Sołecka proponuje, aby prawnik gminy 

rozpoznał sprawę własności budynku i rozważył możliwość przejęcia tego budynku i całej działki 

pod budowę parkingu przyszkolnego lub na cele wsi. W uzasadnieniu uchwały, Rada Sołecka 

nadmienia, że Prezes Mleczarni Sędziszów Małopolski zamierza sprzedać obiekt w przetargu 

ofertowym w dniu 15 grudnia br. za kwotę 66.600 zł. Teren ten jak i obiekt prawdopodobnie nabył 

w ramach dekretu Bieruta. Obiekt jest obecnie bezużyteczny. Górna część została dobudowana 

przez Gminę Wielopole Skrzyńskie na świetlicę młodzieżową w latach 60-tych ubiegłego wieku. 

Mieszkańcy Glinika, Rada Sołecka i Sołtys są zbulwersowani obecną sytuacją i proszą  

o przyglądnięcie się sprawie i podjęcie stosownych działań. Następnie zgłosił wniosek od miesz-

kańców Glinika, szczególnie tych pracujących i przychodzących rano do pierwszego przystanku 

autobusowego na pierwszy autobus o przestawienie czasu włączania oświetlenia ulicznego, 

ponieważ światła włączają się wówczas kiedy autobus dojeżdża do przystanku, a mieszkańcy  

muszą chodzić do autobusu po ciemku. 
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Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów wnioskował o: 

 uwzględnienie w budżecie Domu Kultury środków na wymianę sanitariatów w Broniszo-

wie, które są jeszcze zza PRL-u lub dołożenie środków w ciągu roku, 

 ułożenie korytek przy nowej drodze asfaltowej koło Świętonia oraz koło kaplicy, po to, aby 

woda nie szła pod kaplicę, bo podmywa murek płotu.  

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego wnioskował o: 

 założenie kilku lamp na drodze w kierunku Konic, gdzie jest ok. 800 m nieoświetlony 

odcinek drogi, 

 poprawę drogi Wielopole – Rzeki na Tabasza, gdzie są duże koleiny i jest problem z dojazdem, 

 oznakowanie niewidocznego łuku drogi na skrzyżowaniu w kierunku Szkodnej, gdzie raz na 

tydzień samochód leży na łąkach u Pana Fronia. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin ponowiła wnioski dotyczące: 

 remontu mostu pod Tadkiem Wodzińskim, 

 udrożnienie przepustu pod Izą Święch. 

 

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

mówiąc, że: 

 Temat wyznaczenia kategorii dróg gminnych jest otwarty i nie było podjętych żadnych działań 

w tej sprawie. 

 Przystanek w centrum Brzezin uszkodzony po powodzi zostanie gruntownie sprawdzony i oce-

niony czy nadaje się do rozbiórki czy do użytku. Zajmiemy się również przystankiem złożonym 

w Kółku Rolniczym w Brzezinach. 

 Jeżeli będzie możliwość zablokowania przez gminę sprzedaży budynku byłej mleczarni  

w Gliniku to tego dokonamy. Natomiast jeżeli mleczarnia ma wszystkie dokumenty własności 

budynku i działki to gmina nie jest w stanie niczego zrobić. 

 Ustawienie włączania i wyłączania świateł ulicznych jest w tym momencie idealnym modelem. 

Światła włączają się o godz. 430, a wyłączają się o godz. 2330. Całą noc świeci się tylko kilka 

lamp na rynku wielopolskim. Nie zamierzamy przedłużać czasu oświetlenia ulicznego, bo 

bogatsze gminy od nas gaszą o takich porach a nawet wcześniej. Nie możemy podporządkować 

całości oświetlenia kilku osobom, które idą rano na pierwszy autobus. 

 Remont w budynku Fili Ośrodka Kultury w Broniszowie łączne z wymianą sanitariatów 

będziemy próbować dokończyć z programu ze środków zewnętrznych. Częściowo budynek ten 

został odświeżony przed uroczystością V rocznicy nadania imienia szkole. 

 Sprawę korytek do Broniszowa należy zgłaszać pracownikowi ds. bieżącego utrzymania dróg. 

 Oświetlenie odcinka drogi Wielopole – Konic zostanie zamontowane wówczas, gdy będziemy 

projektować oświetlenie na całą gminę. 

 Droga Wielopole – Rzeki będzie poprawiona, planowana jest do głównego remontu z PROW-u. 

 Zakręt przy drodze powiatowej w kierunku Szkodnej był oznakowany poprzez dwa sierżanty. 

Jeżeli ich nie ma w tym momencie to znaczy, że zostały rozbite i zniszczone. Pisemnie 

zawnioskujemy do Powiatu o oznakowanie tego odcinka drogi. 

 Remont mostu pod Tadeuszem Wodzińskim i udrożnienie przepustu pod Izą Święch do tej pory 

nie zostały wykonane, gdyż nie pozwoliły na to możliwości finansowe. Sprawy te są wzięte pod 

uwagę. 
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5. Sprawy różne. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys wsi Brzeziny zgłosił problem z bobrami w Brzezi-

nach. Zwrócił uwagę na rzeki, konkretnie na Brzezinkę, potok od Baju i potok od Górnych Brzezin 

przy drodze powiatowej, które są zastawione krzakami. W związku ze zbliżającą się zimą, jak to 

wszystko zamarznie to przepusty i mosty – jeden na drodze powiatowej, a drugi na drodze gminnej 

zniszczone przez powódź teraz zostaną zniszczone przez mróz. Wymienił również „ławę” i tzw. 

odrę, gdzie pół przepustu stoi w wodzie. Następnie w kierunku Baju poza przepustem na wysokości 

Wodzisza woda wylewa się na łąki i przydałaby się koparka. 

 

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy poinformowała o otrzymanej informacji od 

Wojewody Podkarpackiego o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącej 

Rady Gminy i przedłożeniu Radzie Gminy informacji z tej analizy. Ponadto przedstawiła pismo 

Wojewody Podkarpackiego przekazane przez Starostę Ropczycko – Sędziszowskiego o zaintereso-

wanie się w sposób szczególny bezpieczeństwem obiektów gminnych i szkolnych. W związku  

z tym Pani Sekretarz poprosiła o zwracanie uwagi na osoby podejrzane, inaczej się zachowujące, na 

pozostawione bagaże, paczki oraz o sprawdzenie w obiektach użyteczności publicznej przepusto-

wości dróg ewakuacyjnych. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Panu Wójtowi za wiele 

podjętych działań, w wyniku których bardzo wiele się zmieniło na korzyść Gminy Wielopole 

Skrzyńskie. Złożyła podziękowania za: 

 pozyskanie środków zewnętrznych, 

 poprawę stanu dróg i chodników, 

 poprawę warunków pracy w szkołach, szczególnie w Szkole Podstawowej w Wielopolu 

Skrzyńskim, 

 poprawę warunków pracy w Piomarze, 

 remont pomieszczeń nad apteką dla potrzeb gabinetu stomatologicznego, 

 zrozumienie w sprawach kościołów: w Brzezinach i w Wielopolu Skrzyńskim. 

Następnie zgłosiła: 

 problem mieszkańców Sośnic z brakiem wody, którzy proszą o rozbudowę wodociągu  

z Sośnic albo udostępnianie im wody w inny sposób, 

 problem oswojonej zwierzyny leśnej, która podchodzi do zabudowań. W związku z tym 

mieszkańcy chcący nakarmić swoje ptactwo domowe muszą cały czas ich pilnować, bo ta 

żywność idzie do saren, jeleni i lisów. Zwierzyna domowa ucieka przed zwierzyną leśną, bo 

się jej boi. 

 propozycję zakupu małego ciągnika z pługoodśnieżarką w celu odśnieżania chodników, 

 brak oświetlenia na głównym boisku do piłki nożnej w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

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

 Problem żeremi bobrowych jest duży na naszej gminie, bo bobry się rozmnożyły. Są one pod 

ochroną i nie wolno je niszczyć bez odpowiedniej zgody. Gmina nie ma prawa do niszczenia 

żeremi, bo one powstają najczęściej na gruntach prywatnych albo na terenie zarządzanym przez 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
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 Są prowadzone rozmowy z nieformalnym „zarządem” wodociągu na Sośnicach w celu 

użyczenia wody z tego wodociągu ok. piętnastu domostwom zainteresowanym podłączeniem do 

tego wodociągu. 

 Temat oswojonej zwierzyny leśnej jest znany i próbujemy zachęcać odpowiednie służby do ich 

odłowów. Koła Łowieckie bardzo dużo odstrzeliły w tym roku zwierzyny leśnej, jednak  

w obrębie domów nie wolno strzelać do zwierzyny leśnej, bo zagraża to zdrowiu i życiu 

mieszkańców. Lisów jest bardzo dużo na naszym terenie. One bytują wśród zabudowań, 

znajdują schronienie w pustych stodołach. Temat ten nie leży w gestii tylko i wyłącznie Urzędu. 

 Trzeba się zastanowić nad zakupem pługoodśnieżarki, która na razie nie jest planowana z uwagi 

na brak środków finansowych, ale może znajdą się pieniądze z oszczędności. Obowiązek od-

śnieżania chodników nie spoczywa tylko i wyłącznie na gminie, ale również na mieszkańcach. 

 Oświetlenie boiska do piłki nożnej na stadionie w Wielopolu Skrzyńskim jest zasadne i trzeba  

w przyszłości zaplanować i wykonać tą inwestycję. Obecnie idealnie oświetlony jest Orlik  

i wszystkie boiska towarzyszące Orlikowi. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał o sprawę sądową z GS-em, która miała być 

definitywnie zakończona w listopadzie. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy poinformował, że w listopadzie odbyła się kolejna 

rozprawa z GS-em, która nic nie wniosła, bo przesłuchano kilku świadków i prezesa GS i został 

wyznaczony następny termin rozprawy na 29 stycznia 2016 roku. W tej chwili podejmujemy 

rozmowy z GS-em w celu ugodowego załatwienia sprawy. Rozmowy zmierzają do tego, aby 

wycofać sprawę z sądu i podzielić się nieruchomościami, tak aby i GS i gmina były zadowolone. To 

nie są łatwe rozmowy, bo GS ciągle ma roszczenia wobec nieruchomości. Jeżeli nie dojdzie do 

porozumienia to sprawę rozstrzygnie sąd.   

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin mówił, że przez dwie ostatnie kadencje Rada 

Gminy wraz z Wójtem próbowała sprawę rozwiązać, jednak gdy sprawa była już dogadana, GS  

w ostatniej chwili się wycofał. Podkreślił, że z terrorystami się nie negocjuje. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy podkreślił, że jeżeli będzie dobra wola GS-u to 

negocjacje dojdą do konkretnego skutku. Jeżeli GS będzie przeciągał sprawę to natychmiast 

kończymy negocjacje i obciążamy ich należnościami za bezpodstawne użytkowanie sklepu AGD  

i bezpodstawną dzierżawę części naszego budynku dla poczty. Tam wchodzą ogromne środki, 

których GS nie ma. Błędem poprzedniego Wójta było to, że nie spisał przyjętych ustaleń na piśmie. 

Gmina stoi na stanowisku, aby odzyskać wszystkie pomieszczenia pod Urzędem Gminy i pewne 

świadczenia pieniężne w związku z zainwestowaniem środków gminnych w dach. Pan Wójt 

obiecał, że sprawa z GS-em zakończy się w 2016 roku.  
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6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 października 2015 

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

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych. 

 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

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

Sesja trwała do godziny 1920. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


