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Protokół Nr VII/2015 

z VII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 26 maja 2015 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1215  w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowego 

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

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

dować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

 

Na VII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było trzynastu radnych oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecni byli radni: Pani Maria Żywot i Pan Jan 

Wójtowicz. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Wyjaśniła, że nie ma możliwości 

prawnej przyznania Wójtowi jednorazowej nagrody, która miała być niespodzianką z okazji Dnia 

Samorządowca, dlatego proponuje się zwiększenie dodatku specjalnego z 1.182 zł do 1.400 zł. Dzięki 

temu do końca roku z kwot stanowiących zwiększenie dodatku uzbierałoby się 2.000 zł, które miało 

być przyznane na nagrodę. 

Następnie poddała w/w propozycję pod głosowanie. 

Radni jednogłośnie włączyli w/w projekt uchwały 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 udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

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

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

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

6. Sprawy różne. 

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Porządek obrad został przez radnych jednogłośnie przyjęty. 
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2. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy podziękował radnym za zaakceptowanie pomysłu 

postawienia pomnika T. Kantora i otwarcie ścieżki edukacyjnej dokonanej 11 kwietnia z okazji setnej 

rocznicy urodzin T. Kantora. Ponadto złożył podziękowania wszystkim, którzy zaszczycili swoją 

obecnością na uroczystości 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 11 Maja na 

uroczystości 60 rocznicy pożaru baraku szkolnego – „Kina” w Wielopolu Skrzyńskim.  

Następnie przedstawił informację z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy  

w okresie międzysesyjnym mówiąc, że:  

 Odwierty w miejscowości Glinik i Broniszów zostały wykonane o głębokości 80 m. Obydwa te 

źródła mają wydajność ok. 2 m3 na godzinę. Są to bardzo dobre wydajności, na nasze potrzeby 

zupełnie wystarczające. Ponadto zamierzamy wykonać odwierty pomocnicze w odległości ok. 

200 m od odwiertów głównych i o podobnej wydajności (ok. 1,5 m3/godz.). Chcemy włączyć 

dodatkowe odwierty w całość projektowanego wodociągu. Dzięki temu koszt ich wykonania 

powinien być niższy. Obecnie jesteśmy na etapie zatwierdzenia dokumentacji i uzyskania 

pozwolenia wodno-prawnego na projektowanie wodociągu. Projektowanie i uzyskanie wszelkich 

uzgodnień potrzebnych do rozpoczęcia budowy zajmie około rok. Trzeci odwiert na Łysej Górze 

będzie wykonany do 15 czerwca. Mamy gotową dokumentację, która czeka w Starostwie 

Powiatowym na zgodę. Inwestycję podzielimy na dwa zadania:  

a) wodociąg w Gliniku, 

b) wodociąg w Broniszowie. 

W przyszłości wodociągi te zostaną połączone, bo mogą się wzajemnie zasilać.  

 Ruszyły prace przy budowie drogi Brzeziny – Łęg. Inwestycja powinna być ukończona na dzień 

30 czerwca br.  

 Trwają prace na Podliwku. W tym momencie inwestycja została zahamowana, ponieważ celem 

zaoszczędzenia wyrzuciliśmy z dokumentacji tzw. stabilizację czyli częściową wymianę gruntu  

i ustabilizowanie cementem co spowodowało, że podłoże jest za mało wytrzymałe i nie spełnia 

odpowiednich parametrów. Koniecznie jest przygotowanie dodatkowego kosztorysu na wykona-

nie stabilizacji oraz tzw. półmateraca na drodze dojazdowej. Jednocześnie w Politechnice 

Rzeszowskiej prowadzone są badania, które mają dać odpowiedź na pytanie, ile trzeba dołożyć 

cementu, aby uzyskać zakładaną wytrzymałość podłoża. Pierwotne założenie mówiło o 25 kg 

cementu na m2. Dla gminy taka ilość cementu oznaczałaby zbyt duże koszty, dlatego robione są 

badania na 15 kg cementu na m2. 

 Został wyłoniony wykonawca na budowę drogi Wielopole Nowa Wieś – Wytrząska. Jest nim 

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe. Koszt inwestycji to kwota 152.640 zł. Na tę drogę mamy 

promesę z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na 150.000 zł. Termin wykonania drogi został 

określony do 31 sierpnia br.  

 Mamy wykonaną dokumentację na trzy drogi sołeckie i plac manewrowo-wjazdowy w Nawsiu 

przed Remizą OSP. Przy remoncie wjazdu do Remizy OSP uzyskamy miejsca parkingowe, 

przerobiona zostanie również kanalizacja. Dzisiaj zostanie ogłoszony przetarg. Termin realizacji 

zadań wyznaczony został do 15 sierpnia. 

 Mamy wykonaną kartę osuwiska na Łysej Górze, co pozwoli na dalsze projektowanie, na które 

będziemy starać się pozyskać dodatkowe środki z zewnątrz. Budynek szkoły na Łysej Górze 

zamierzamy zagospodarować na Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych. W tym celu zostaną 

podjęte rozmowy z Wójtem Gminy Zarzecze koło Przeworska, który ma doświadczenie w tym 

temacie.  

 Mamy wykonany kosztorys na budowę chodnika Wielopole Skrzyńskie w kierunku Sośnic. Koszt 

inwestorski to 147.000 zł. Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale 

zgłoszenia. Została złożona w Starostwie celem uzyskania klauzuli bez sprzeciwu. 

 

 



3 

 Mamy wykonaną dokumentację na przebudowę przepustu w ciągu drogi Brzeziny – Jaszczurowa  

– Dzilik. Wykonawca zostanie wyłoniony na zasadzie zapytania o cenę.  

 Zostały złożone dwa wnioski w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 986. Jeden 

wniosek dotyczy Glinika, drugi dotyczy Wielopola od przepustu na Liwku w stronę basenu do 

zjazdu na drogę. W Wielopolu Skrzyńskim zakładamy wykonanie chodnika tylko na długości 156 

m, bo tyle mamy aktualnej dokumentacji. Na ten cel przeznaczymy 66.667 zł z budżetu gminy. 

Dzisiaj dokonamy przesunięcia środków na chodnik w Gliniku. Na ten cel będziemy mieć 

233.333 zł. Jednak w tym roku Urząd Marszałkowski ma bardzo mało środków na chodniki. Na 

ostatnim zarządzie w ogóle nie były rozpatrywane wnioski. Ostatnio na każde zadanie 

przyznawali po 100.000 zł, co nas nie zadowala. Jest problem, aby stosunek finansowania 

Województwa – 60% do 40% gminy był zachowany, bo przejęliśmy letnie i zimowe utrzymanie 

dróg wojewódzkich. Będziemy wnioski ponawiać.  

 Chcemy doprojektować kładkę na rzece Liwek. Próbujemy różnych metod m.in. podejmujemy 

rozmowy z profesorem z Politechniki Rzeszowskiej, która wprowadza nowe technologie i bę-

dziemy próbować wprowadzić pilotażowy program w naszej gminie. W miejscowości Błażowa 

został wprowadzony taki program i most, który ma kosztować 12 mln zł nie będzie kosztował 

samorząd nic.  

 Zostały zburzone schody zewnętrzne przy Ośrodku Zdrowia, schody zostały wykonane wewnątrz 

budynku. Prace te spowodowały konieczność wykonania kolejnych prac, takich jak: odkopanie  

muru, od którego odpadł tynk w aptece i zaizolowanie całej ściany oraz przygotowanie głównego 

korytarza w celu wejścia do gabinetu stomatologicznego i gabinetów lekarskich. Wykonujemy 

tylko niezbędne prace w pomieszczeniach dotyczące posadzek, armatury wodno-kanalizacyjnej, 

ścian, natomiast nie wyposażamy gabinetów w żadne meble czy sprzęt. Stomatolog, który jest 

zainteresowany lokalem powinien rozpocząć pracę jesienią. Będziemy starać się o kontrakt z NFZ 

na nowy rok.  

 Odbyło się postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

„Rozbiórka starego zaplecza stadionu”, które zostało unieważnione, ponieważ wykonawcy 

zaoferowali zbyt wysokie ceny. Najniższa oferta była na kwotę 40.000 zł. Zostanie rozpisana 

następna procedura.  

 Place zabaw przy szkołach podstawowych są prawie ukończone. Termin oddania tych placów 

przewidziany jest na koniec maja. Jednak nie będzie możliwości korzystania z nich na Dzień 

Dziecka, ponieważ po rozłożeniu trawy w rulonach musimy odczekać trzy tygodnie, żeby nie 

narazić trawy na zniszczenie. Trawę kupiliśmy od firmy z Lublina za 8 zł/m2 z dostawą, natomiast 

położeniem trawy zajęła się firma z Łączek Kucharskich za cenę 5 zł brutto/m2. Wszystkie place 

zabaw wyglądają przyzwoicie, wszystkie są ogrodzone. Przy budowie tych placów zabaw nie 

obyło się bez problemów. W Gliniku została zniszczona nawierzchnia. Wykonawca nie zabezpie-

czył odpowiednio placu budowy. Został zobowiązany do wymiany nawierzchni i oddania placu 

w odpowiednim stanie.  

 Została rozliczona inwestycja sali gimnastycznej w Brzezinach, 320.000 zł jest na naszym koncie.  

 Trwa ocena wniosku o płatność na budowę kortu tenisowego i placu zabaw w Wielopolu 

Skrzyńskim. 

 Podejmujemy pierwsze kroki do realizacji sztandarowej inwestycji w gminie: budowa kanalizacji 

i oczyszczalni ścieków i nie będziemy bać się tego zadania.  

 Dobiegają końca prace z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten jest w Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie celem zatwierdzenia. Zostanie on przyjęty uchwałą 

na następnej sesji, dopiero wówczas dokument będzie obowiązywał. 

 Jest ogłaszany nabór na odnawialne źródła energii dla osób fizycznych. Wszystkim zaintere-

sowanym Urząd Gminy służy pomocą. Dofinansowanie jest tylko w 40%. 
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 Dzisiaj dokonamy przesunięcia środków na audyty energetyczne i dokumentację na termomo-

dernizację budynków użyteczności publicznej. Na pierwszy rzut pójdzie pięć budynków: 

budynek Urzędu Gminy, budynek starego przedszkola a obecnie WTZ, Szkoła Podstawowa  

w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoła Podstawowa w Broniszowie gdzie przecieka dach oraz  

budynek Ośrodka Zdrowia wraz z Apteką. Będzie to jedno zadanie na kwotę 1.600.000 zł przy 

min. 60% dofinansowania. 

 Odbył się przetarg na usługi koparką. Przetarg ten nie został jeszcze rozstrzygnięty, ponieważ 

trzem wykonawcom brakowało dokumentów. Zostali oni zobowiązani do uzupełnienia doku-

mentacji. Po uzupełnieniu braków zostanie wyłoniony wykonawca, bo ceny są korzystne  

i przyzwoite. 

 

Kończąc omawianie realizowanych zadań, Pan Wójt złożył życzenia wszystkim Matkom  

z okazji przypadającego Dnia Matki. Ponadto z okazji Dnia Samorządowca złożył życzenia radnym 

za pracę dla naszej gminy i na rzecz obywateli. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 

również złożyła Wójtowi, pracownikom samorządowym, radnym i sołtysom życzenia: zdrowia i sił 

w realizacji prac samorządu, docenionego i zauważonego zaangażowania w pracy, zapału w odpo-

wiedzialnej służbie oraz nowych, ambitnych celów i ich realizacji.  

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zaproponował, aby rozważyć 

możliwość rozebrania starego budynku na stadionie we własnym zakresie i wykorzystać gruz na 

potrzeby gminy. Zadeklarował, że część gruzu weźmie na potrzeby Broniszowa. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał na jakiej długości będzie 

wykonywana odnowa nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej oraz czy zostało skierowane 

pismo o wykonanie przejścia dla pieszych w Gliniku koło szkoły. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

 Pomysł rozebrania budynku na stadionie we własnym zakresie jest godny rozważenia, trzeba 

tylko przeanalizować kosztorys. Gruz z budynku zostanie wykorzystany na potrzeby gminy. 

 Jest ogłoszony przetarg na odnowę nawierzchni asfaltowej drogi wojewódzkiej 986 na 

odcinku 1.300 m w Gliniku. Na to są pieniądze w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódz-

kich w kwocie 400.000 zł. Mówi się jeszcze o 600 m, ale to jest niepewne. Przy okazji 

stabilizacji osuwiska w Wielopolu Skrzyńskim będzie odnowiona nawierzchnia na odcinku 

450 m. Nie dużo by zostało do połączenia tych odcinków. Na Konwencie Wójtów  

i Burmistrzów zabiegamy, aby droga 986 była odbudowana kompleksowo, jednak jest to 

perspektywa długoterminowa. Ponadto przy stabilizacji osuwiska był planowany też chodnik 

na 450 m, ale nie został on wzięty do przetargu. Staramy się, żeby to zadanie również zostało 

wykonane. Wniosek o przejście dla pieszych w Gliniku został skierowany do Podkarpackiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ponadto ponownie zostanie skierowany wniosek o zbadanie 

zasadności ograniczeń podwójnej linii ciągłej w niektórych miejscach z Glinika do 

Broniszowa. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła 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: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VII/33/2015 w załączeniu. 

 

2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła 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: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VII/34/2015 w załączeniu. 

 

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła 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: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VII/35/2015 w załączeniu. 
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4) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego złożyła wniosek o podniesienie 

wynagrodzenia zasadniczego Panu Wójtowi. Argumentując wniosek mówiła, że po objęciu stanowi-

ska nowy Wójt miał mieć wynagrodzenie na takim samym poziomie jak jego poprzednik, a ma 

mniejsze z uwagi na niższy staż pracy. Zaznaczyła, że obecny Wójt powinien zarabiać przynajmniej 

tyle samo co poprzednik, ponieważ dużo robi w gminie.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że różnica w zarobkach 

obecnego i byłego Wójta wzięła się ze stażu pracy. Poprzedni Wójt miał wysługę lat w wysokości 

20% wynagrodzenia zasadniczego, a obecny w wysokości 6%. Natomiast wynagrodzenie zasadnicze 

nowego Wójta nie różni się od poprzednika. Zwróciła uwagę, że zwiększenie wynagrodzenia 

zasadniczego pociągnie za sobą zmianę wszystkich dodatków. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny Brzezin proponował, aby na dzisiejszej sesji przyznać 

zwiększony dodatek specjalny dla Wójta w formie nagrody, natomiast podwyżkę wynagrodzenia 

uchwalić na sesji absolutoryjnej. Wówczas zostanie to lepiej odebrane przez społeczeństwo.  

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin wnioskowała, aby podwyżkę wynagrodzenia 

odłożyć w czasie. Mówiła, że na Komisji Rozwoju było ustalone, że zostanie przyznana nagroda 

Wójtowi, dlatego poprosiła radnych, aby nie mieszać wszystkiego razem. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek  

o zrównanie wynagrodzenia obecnego Wójta do poziomu poprzedniego. Wniosek został zaakcepto-

wany przez radnych (przy 8 głosach „za” przy obecności 13 radnych).  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik po krótkiej przerwie w obradach złożył 

wniosek o powtórzenie głosowania w sprawie podwyżki wynagrodzenia Wójtowi. Stwierdził, że  

w sytuacji, kiedy dwie osoby mówią jednocześnie nie słychać nad czym się głosuje. Wnioskował  

o nagłośnienie na sesji.  

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że doszło do kuriozalnej 

sytuacji, jeśli chodzi o głosowanie. Zgłoszony wniosek został poddany pod głosowanie i przeszedł. 

Po przerwie został złożony kolejny wniosek o powtórzenie głosowania, bo ktoś niedosłyszał i nie 

zrozumiał. Zaprotestował nad taką formą procedowania, w której z uwagi na niezadowolenie radnego 

głosuje się dotąd, aż projekt przejdzie albo nie przejdzie.  

 

Pani Agata Marć – kadrowa Urzędu Gminy przygotowała projekt uchwały zakładający 

zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego Wójta. Pobory zostały wyliczone tak, aby Pan Marek 

Tęczar zarabiał tyle samo co poprzednio urzędujący wójt, czyli 7.974 zł brutto. Przez pierwsze 

miesiące kadencji Wójt zarabiał 7.356,60 zł brutto, teraz będzie zarabiał o 617,40 zł brutto więcej. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała wprowadzenie do po-

rządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały, który dotyczy zwiększenia wynagrodzenia Wójta. 

Projekt uchwały większością 8 głosów przy obecności 12 radnych został wprowadzony do porządku 

obrad. Następnie odczytała projekt uchwały zmieniający: 

 wynagrodzenie zasadnicze Wójta z 4.410 zł do 4.600 zł, 

 dodatek funkcyjny z 1.500 zł do 1.815 zł, 

 dodatek specjalny w wysokości 20% z 1.182 zł do 1.283 zł, 

 dodatek za wieloletnią pracę 6% z 264,60 do 276 zł. 

 



7 

Przewodnicząca  Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta przy: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 12 radnych 

Uchwała Nr VII/36/2015 w załączeniu. 

 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Z „Oceną zasobów pomocy społecznej” za 2014 rok dla Gminy Wielopole Skrzyńskie 

zapoznała Radę Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Bożena Rogińska-Olech. 

(Ocena zasobów pomocy społecznej w załączeniu). Pani Kierownik omówiła: 
 

a) Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w gminie. 

W 2014 roku Gminę Wielopole Skrzyńskie zamieszkiwało 8.394 osoby, w tym 4.199 kobiet 

i 4.195 mężczyzn. Z czego kobiet w wieku produkcyjnym (18-59) 2.321, mężczyzn 2.807. Kobiet  

w wieku 60 lat i więcej lat – 949, mężczyzn (w wieku 65 lat i więcej) – 432. W PUP było 

zarejestrowanych w 2014 roku 616 osób z terenu naszej gminy, 409 długotrwale bezrobotnych,  

w tym tylko 76 osób z prawem do zasiłku. Gmina Wielopole Skrzyńskie w swoim zasobie posiada 8 

mieszkań komunalnych, co nie zaspokaja potrzeb mieszkańców. Gmina dysponuje 9 przedszkolami 

wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, do których w 2014 roku zostały przyjęte 213 

dzieci.  

b) Dane o korzystających z pomocy i wsparcia. 

Ze świadczeń pomocy społecznej w ubiegłym roku korzystało 923 osoby, w tym 1.562 osoby 

w rodzinach. Świadczenie pieniężne zostało przyznane dla 277 rodzin, świadczenie niepieniężne dla 

278 rodzin. Zostało objętych usługami opiekuńczymi 39 osób (w tym także pomocą w formie pomocy 

sąsiedzkiej). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 3 rodziny. Pracą socjalną zostało 

objętych 219 rodzin, w 20 rodzinach podpisano kontrakty socjalne. W 2014 roku z GOPS zasiłki stałe 

pobierało 46 osób, wypłacono 471 świadczeń na łączną kwotę 177.651 zł. Zasiłki okresowe zostały 

przyznane 155 rodzinom – tj. 574 świadczenia na kwotę 245.383 zł. Z pomocy w formie zasiłku 

celowego skorzystało 231 rodzin, w tym 212 rodzin w ramach programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” – tj. 640 świadczeń na łączną kwotę 169.780 zł. Świadczeniem 

niepieniężnym – tj. (dożywianie) bezpłatnymi posiłkami było objęte 587 dzieci z naszych szkół. 

Wydano 102.341 posiłków na łączną kwotę 243.440 zł. W DPS umieszczonych jest 11 osób, za które 

w 2014 roku gmina poniosła koszt w wysokości 215.195 zł. Opieką asystenta rodziny objętych jest 6 

rodzin. Za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wydano 28.901,39 zł (6 osób). Zasiłki rodzinne 

zostały przyznane dla 550 rodzin na łączną kwotę 2.218.017 zł, wypłacono 48 dodatków z tytułu 

urodzenia dziecka a także 78 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono 500 

świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 367.428 zł a także 4.001 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 

612.153 zł w tym 734 zasiłki pielęgnacyjne na dzieci na kwotę 112.302 zł. Zostało wypłaconych 156 

specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 79.959 zł oraz 1.079 zasiłków dla opiekuna na kwotę 

553.089 zł. Dla 12 rodzin przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego (27 osób) na łączną 

kwotę 122.914 zł. Dla 45 osób zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 13.401 

zł oraz 104 osoby zostały objęte ubezpieczeniami społecznymi na kwotę 13.401 zł. W strukturze 

GOPS działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, które udzielały w 2014 roku wsparcia 20 osobom, a od 

grudnia 2014 roku zostały powiększone do 30 osób. Koszt prowadzenia i utrzymania WTZ w tamtym 

roku wynosił 337.800 zł. 
 

c) Kadrę GOPS 

Łącznie w roku 2014 zatrudnionych w GOPS było 26 osób łącznie z Warsztatami Terapii 

Zajęciowej, w tym kierownik i 4 pracowników socjalnych. 
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d) Środki finansowe na wydatki pomocy społecznej. 

W 2014 roku GOPS wydatkował 6.203.736 zł, z czego na świadczenia rodzinne, fundusz 

alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przekazana była kwota 4.300.252 

zł, z tego na opłatę DPS wydatkowano 215.195 zł, na piecze zastępczą – 28.901 zł (opłata za dzieci), 

zasiłki stałe – 177.651 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 167.617 zł. GOPS 

realizuje projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”, w 2014 roku 

działaniami w ramach projektu objętych było 17 osób. Ze świadczeń pomocy społecznej w 2014 roku 

korzystało ok. 19% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Na terenie gminy są dwie osoby bezdomne, 

ponadto 1 osoba zameldowana w gminie i przebywająca w Domu dla osób starszych „MONAR-

MARKOT”, za którą gmina w bieżącym roku pokrywa koszt pobytu w wysokości 50 zł dziennie.  

W ubiegłym roku GOPS wydał 7 decyzji odmawiających przyznania pomocy, z czego 5 z powodu 

przekroczenia kryterium dochodowego i 2 z powodu niedostosowania się do wymogów kontraktu 

socjalnego. 
 

e) Kryteria ustawowe dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

 456 zł – kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie,  

 542 zł – kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej,  

 250 zł – dochód z 1 ha przeliczeniowego dla GOPS, 

 574 zł – dochód do świadczeń rodzinnych, 

 664 zł – dochód do świadczeń rodzinnych, jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, 

 664 zł – dochód do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenie pieniężne i zasiłek dla   

opiekuna bez dochodu, 

 1.922 zł – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę uprawniający do jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka, 

 725 zł – kryterium uprawniające do korzystania z funduszu alimentacyjnego, 

 239,08 zł – dochód gospodarstwa rolnego do świadczeń rodzinnych. 
 

f) Wysokość świadczeń rodzinnych. 

 1.000 zł – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

 77 zł – zasiłek rodzinny do 5 roku życia, 

 106 zł – zasiłek rodzinny od 5 roku życia do 18 roku życia, 

 115 zł – zasiłek rodzinny dla dzieci powyżej 18 roku życia, 

 1.200 zł – świadczenie pielęgnacyjne, 

 520 zł  –  zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 50 zł – dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazdy do szkoły, 

 90 zł – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w miejscowości poza miejscem 

zamieszkania, 

 80 zł – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności, 

 60 zł – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku 

życia, 

 80 zł – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 

roku życia, 

 170 zł – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka, 

 250 zł – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

niepełnosprawnego. 
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Pytania i uwagi do przedstawionej informacji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o różnicę w wydatkach na doży-

wianiu uczniów w szkołach od momentu wejścia kateringu. 

 

Pani Bożena Rogińska-Olech – Kierownik GOPS wyjaśniła, że koszt dożywiania dzieci  

w szkołach niezależnie czy byłby w formie stołówki czy kateringu jest taki sam, ponieważ Ośrodek 

Pomocy płaci tylko za produkty, natomiast nie pokrywa kosztów związanych z obsługą czy 

zatrudnieniem, bo na to nie może przeznaczyć środków z programu wieloletniego.  

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin złożył podziękowania pracownikom GOPS za trudną 

pracę i życzył lepszych warunków pracy. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała „Ocenę zasobów pomocy 

społecznej” pod głosowanie. Ocena została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył następujące wnioski: 

 przeprowadzenie analizy wykonania oznakowań ograniczenia szybkości w Gliniku, 

 oznakowanie dróg znakami ostrzegawczymi m.in „Uwaga bydło”, 

 objazd wszystkich dróg gminnych, aby zlokalizować usterki na tych drogach dotyczące 

wiszących gałęzi, zakrzaczeń, udrożnień przepustów i innych niedociągnięć. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy ponownie wnioskował o zabezpie-

czenie odcinka drogi koło Pana Zimnego, gdzie droga ulega zniszczeniu poprzez podmywany ciek 

wodny. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin wnioskował o: 

 uwzględnienie w zmianach w budżecie środków w dziale „Transport” na kruszywo. Szczegól-

nie zwrócił uwagę na drogę na Krajewskiego, na Rędziny, na Korzenia, gdzie zostało bardzo 

mało kamienia wywiezionego. 

 remont mostu koło przystanku na Brzezińskim Rzegocinie pod Panem Józefem Ozgą, 

 powstanie kładki na Liwku. Docenił podejmowane przez Wójta działania mające na celu 

wybudowanie tej kładki. 

 

6. Sprawy różne. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika zadał pytania: 

 Czy zostały podjęte działania mające na celu kompleksowy remont mostu drewnianego  

w Gliniku? 

 Czy domy wielofunkcyjne w każdej wsi nie mogłyby przejść pod zarząd sołtysa, Rady 

Sołeckiej i radnych? W ten sposób byłyby one bardziej dostępne dla mieszkańców. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin odniósł się do tematu kruszywa. Podkreślił, że na 

niektórych drogach rozwiezionego kruszywa jest rzeczywiście dużo, a na innych nie ma go w ogóle. 

Mówił że są drogi, na których w dalszym ciągu jest źle. Wnioskował o zwiększenie środków na 

kruszywo. Zaproponował, aby wspólnie wypracować program naprawy dróg i wybrać priorytety 

odnośnie remontów i utrzymania dróg gminnych. Pytał również o wierzby obgryzione przez bobry 

na Nawsiu.  
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Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego zadała następujące pytania: 

 Co dalej z budynkiem Policji? 

 Czy pomysł dożywiania w szkołach we własnym zakresie jest nadal aktualny? 

 Czy zostały podjęte rozmowy z doktorem Matogą w związku z brakiem lekarza w Piomarze 

we wtorki i kilka razy w czwartki po południu? 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego poprosił o udrożnienie około 100 m 

zamulonego rowu koło Pana Marka Śliwińskiego, gdzie stoi woda. Pytał również o zmiany  

w systemie odbioru śmieci dotyczące zakupu przez mieszkańców czarnych worków. 

 

Pan Krzysztof Traciak – radny z Nawsia wnioskował o: 

 kamień na drogę w kierunku jego posesji, który nie został dowieziony pomimo wielu 

interwencji, 

 kamień na drogę na Tabasza, 

 przekopanie zamulonego rowu koło kościoła, 

 prace ziemne i przekopanie rowów na drodze Nawsie Rzeki, gdzie w ogóle nie przejedzie. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wyraził niezadowolenie z ilości 

dostarczonego kamienia. Wnioskował o koparkę na drogę od Ciebienia w kierunku szkoły w celu 

pobrania rowów, bo woda stoi na drodze. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie zasugerował, aby podczas 

uroczystości 3 Maja czy 11 Listopada szkoły dawały przykład młodzieży i uczestniczyły w obcho-

dach, bo mało jest mieszkańców obecnych na takich uroczystościach. Kolejno zadał następujące 

pytania: 

 Czy byłaby możliwość zrobienia ok. 100 m drogi asfaltowej pod figurę św. Jana z Leadera? 

W zamian sołtys i Rada Sołecka wykonaliby ścieżkę upamiętniającą cmentarze: choleryczny, 

żydowski, wojskowy jako promocja Wielopola. 

 Jaki jest zamysł w perspektywie czasu na budynek starego przedszkola? Czy pozostaną w nim 

Warsztaty Terapii Zajęciowej? 

Poruszył również temat chodnika w kierunku cmentarza. Mówił, że Pan Mirowski w razie potrzeby 

mógłby dać pole, żeby podciągnąć parking do góry. Następnie zwrócił się z prośbą o wykorzystanie 

gruzu z rozbiórki budynku na stadionie na drogi gminne oraz załatanie dziury asfaltem zimnym na 

drodze w kierunku Pana Ślusarczyka na Postronie. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego wnioskował o remont drogi na Konice. 

Mówił, że jest tam ponad 40 domów i dużo mieszkańców korzysta z drogi.  

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał o wycinanie zakrzaczeń  

w rowach przy drogach gminnych. Przypomniał również o problemie wysokich traw w obrębie dróg 

gminnych, gdzie ruch samochodów jest większy, w związku z tym bezpieczeństwo mniejsze. 

Zaproponował, aby trawy koło dróg gminnych wykosili właściciele przyległych działek. Następnie 

w imieniu swoim jak i mieszkańców wsi podziękował Wójtowi za zlikwidowanie żeremi bobrowych. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny zwrócił się z prośbą, aby podjąć 

uchwałę o zwiększeniu środków na zakup kruszywa, bo kamień na niektóre drogi w ogóle nie został 

wywieziony. Apelował, aby pomyśleć nad podstawowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym 

takim jak piasek przed zapowiadanymi złymi warunkami atmosferycznymi. Pytał również o sprawę 

prawa własności sklepu GS pod gminą. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, że sprawa sklepu GS jest 

w sądzie. 
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Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poprosił o zorganizowanie pomocy ze 

strony gminy i podjęcie działań w sprawie krowy u Cebulskich. Ponadto przekazał prośbę Pana 

Zdziebko na Krzemienicy o wybudowanie mostu na Malance, który prowadziłby do jego łąki. Zgłosił 

również zapotrzebowanie na koparkę i równiarkę na Glinik oraz na asfalt zimny m.in. na wyrwy  

w asfalcie na Zapolu. Pytał o możliwość wygospodarowania środków z gminy na kamień 

upamiętniający cmentarz choleryczny w Gliniku. Kolejno poruszył temat szweli, które są złożone  

w Brzezinach. Mówił, że jest zainteresowanie rodziny Drygasiów i Orzechów, którzy wykorzystaliby 

te szwele na zrobienie drogi do ich domów. Zasugerował również, że straż pożarna nie posiada 

pontonu w razie powodzi. Następnie zaproponował: 

 zmianę lamp na inny typ przy boisku koło Remizy, aby świeciły one na dwie strony, zarówno 

na drogę jak i na boisko,  

 utworzenie gminnej komisji pojednawczej w celu rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin udzieliła informacji na temat szweli. 

Poinformowała, że szwele są własnością rodziny Depowskich, którzy wykorzystają je na własne cele. 

Następnie zwróciła się z prośbą o podjęcie działań mających na celu sprowadzenie lekarza do 

Brzezin, z uwagi na liczne skargi mieszkańców na Piomar. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin poprosił o zajęcie stanowiska odnośnie drogi na Jamsze 

i podjęcie działań w tym temacie. Przedstawił również pomysł Pana Stanisława Wleźnia, aby 

upamiętnić walkę jaką toczyli Austriacy, Rosjanie i Polacy na naszym terenie i w miejscu tych walk 

w przyszłości postawić obelisk. Pytał o dalsze funkcjonowanie przedszkoli unijnych. Następnie 

poruszył temat przejmowania przez młodych rolników gospodarstw rozdzielonych na kilkanaście 

kawałków. Mówił, że w PROW do 2020 roku są ogromne pieniądze na scalanie gruntów. 

Zasugerował wniesienie tego tematu pod obrady sesji powiatowej. Poprosił o zaangażowanie gminy 

w działania uświadamiające rolników, że gospodarowanie na małych działkach jest nieopłacalne. 

Zachęcał również do głosowania w wyborach do Izby Rolniczej 31 maja. Poinformował, że prawo 

głosowania mają rolnicy posiadający powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego oraz 

współmałżonkowie, którzy posiadają prawo współwłasności. Mówił, że z terenu naszej gminy 

startuje czterech kandydatów: Pan Tomasz Świstak, Pan Józef Raś, Pan Stanisław Pasowicz i Pan Jan 

Bokota. Lokal wyborczy będzie mieścił się w Urzędzie Gminy i będzie czynny od godz. 800 do 1800. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do spraw poruszanych przez radnych 

informując, że: 

 Wszystkie zgłoszone prace drogowe, w tym oznakowanie dróg gminnych znakami ostrzegaw-

czymi, prace ziemne na drogach, zabezpieczenie odcinka drogi koło Pana Zimnego na Nawsiu, 

odmulanie rowów, łatanie dziur zimnym asfaltem zostaną w miarą możliwości wykonane. 

 W tym roku zostało rozwiezione na drogi gminne: I Etap – 750 ton kruszywa, II Etap – 500 ton 

kruszywa, III Etap – 600 ton kruszywa. Wszystko jest udokumentowane u drogowca i można 

sprawdzić gdzie kamień został rozwieziony. Niezadowolenie mogło się pojawić z tego powodu, 

że jeżeli robiliśmy coś w jakimś rejonie to chcieliśmy to zrobić do końca. Jeżeli znajdziemy 

pieniądze w budżecie to na następnej sesji przeznaczymy środki na kruszywo i ogłosimy kolejny 

przetarg. 

 Most koło Pana Wośko i śp. Pana Ozgi jest w złym stanie i trzeba się nim zająć. 

 Jest wykonywana dokumentacja na remont mostu drewnianego w Gliniku. W przyszłym roku 

będziemy zgłaszać ten most do tzw. powodziówki. 

 Domy wielofunkcyjne są w tej chwili filiami GOKiW. Jedynie dom wielofunkcyjny w Gliniku 

jest w „zarządzie społecznym” i tę sprawę trzeba rozwiązać. Na próbę spróbujemy przekazać 

budynek pod zarząd sołtysa wraz z Radą Sołecką i znaleźć gospodarza, żeby budynkiem się 

zajmował, pilnował i udostępniał wszystkim mieszkańcom. Jeżeli zostałaby podjęta decyzja  

o przekazaniu budynków wielofunkcyjnych pod zarząd sołtysa, trzeba byłoby wówczas zmieniać 

uchwały i likwidować filie GOKiW.  
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 Wierzby w Nawsie przy żeremiach bobrowych pozbierał Pan Wlezień w zamian za uporządko-

wanie i posprzątanie terenu. W Nawsiu zostały zniszczone dwa żeremia bobrowe, na które 

mieliśmy zgodę na rozbiórkę. W sumie rozebraliśmy już cztery żeremia. 

 Zamiarem Komendy Powiatowej Policji jest zlikwidowanie Posterunku Policji w Wielopolu 

Skrzyńskim. Jeżeli do tego dojdzie to będziemy próbować  przejąć budynek na zasoby komunal-

ne gminy. Byłby to bardzo dobry punkt na stacjonowanie karetki pogotowia, o którą się staramy.  

 W kwestii dożywiania uczniów robimy analizę kosztów czy nie wrócić do dożywiania w oparciu 

o naszą kuchnię przedszkolną.  

 Z uwagi na brak czasu nie została podjęta rozmowa z dr Matogą na temat zgłaszanych 

problemów z brakiem lekarza w Piomarze w niektóre dni po południu. 

 Decyzja o zakupie przez mieszkańców czarnych worków na śmieci została podjęta po to, aby nie 

podnosić opłaty śmieciowej. Zdecydowana większość naszych mieszkańców deklarowała segre-

gację śmieci, natomiast jest zupełnie inaczej. Dużo więcej zbieramy śmieci niesegregowanych 

niż segregowanych.  

 Gmina spróbuje zrobić drogę pod figurę św. Jana, chociaż nie będzie to łatwe z uwagi na 

konflikty sąsiedzkie.  

 Budynek byłego przedszkola ma być przeznaczony w przyszłości dla GOPS-u. W ramach termo-

modernizacji, do której przewidziany jest budynek będziemy chcieli zmienić dach, bo leje się 

woda podczas deszczu. Natomiast WTZ trzeba będzie ulokować w innym miejscu. Będziemy 

próbować albo doprojektować do głównego budynku, gdzie znajduje się siedziba WTZ albo 

szukać innego pomieszczenia. 

 Do Państwa Cebulskich w Gliniku trzeba zmobilizować grupę: policjant i weterynarz, wkroczyć 

na ich posesję i zadziałać. Ci państwo mają opiekunów prawnych, którzy powinni się nimi zająć, 

jednak oni twierdzą, że nie mają możliwości wywiązania się z opieki. 

 Nie ma możliwości finansowania mostu na Krzemienicy, bo byłby to prywatny most do Pana 

Zdziebko. 

 Nie ma podstaw prawnych do tworzenia komisji pojednawczej, co nie znaczy że radni czy sołtysi 

nie mogą mediować w swoich wsiach w celu rozwiązania konfliktów.  

 Znalezienie lekarza do Brzezin nie będzie łatwe, bo mamy problemy z lekarzami nie tylko  

w Brzezinach ale i w Wielopolu Skrzyńskim. Piomar definitywnie stwierdził, że nie będzie się 

interesował Ośrodkiem Zdrowia w Brzezinach, bo jest to nieuzasadnione ekonomicznie. 

 Przedszkola unijne zostaną ograniczone do 5 godz. Będziemy przyjmować dzieci 3, 4, 5-cio 

letnie, jeżeli będzie taka potrzeba.  

 Przeanalizujemy propozycję upamiętnienia toczonych walk na naszym terenie w formie posta-

wienia obelisku. 

 

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z VI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Protokół 

z dnia 24 marca 2015 roku został przyjęty jednogłośnie. 

 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji. Następnie dokonała zamknięcia VII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyń-

skie. Sesja trwała do godziny 1650. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                  

Beata Ozga                                                                 mgr inż. Halina Poręba 


