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Protokół Nr XXI/2016 

z XXI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 19 lipca 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1220 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowe-

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

Gminy, która przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może 

obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Następnie złożyła wyrazy współczucia z powodu 

śmierci ojca radnego Pana Jana Świstaka. 

 

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

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecni byli radni: Pan Stanisław Pasowicz 

oraz Pan Jan Wójtowicz. Troje radnych opuściło obrady sesji przed jej zakończeniem. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała wprowadzenie do 

porządku obrad następujących zmian:  

 wyłączenie punktu: debata dotycząca funkcjonowania szkół i przedszkola w gminie, 

 włączenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pod-

karpackiemu na realizację zadania publicznego, 

 włączenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. 

W/w zmiany w porządku obrad zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o zmianę kolej-

ności porządku obrad. Z uwagi na pogrzeb śp. Józefa Paryś zaproponował rozpatrzenie projektów  

i podjęcie uchwał przed informacją Wójta z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 

W/w zmiana kolejności porządku obrad została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył wniosek także o zmianę 

kolejności porządku obrad. Z uwagi na obecność Pani Joanny Trzos zaproponował przesunięcie 

punktu dotyczącego zapoznania Rady Gminy ze sprawą przez nią wniesioną i jej rozstrzygnięcie 

zaraz po rozpatrzeniu projektów i podjęciu uchwał, dlatego aby nie musiała czekać całą sesję. 

W/w zmiana kolejności porządku obrad została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Wobec powyższego porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

2) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok, 
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3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok, 

4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, 

5) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Wielopole 

Skrzyńskie stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały, 

6) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

3. Zapoznanie Rady Gminy ze sprawą wniesioną przez Panią Joannę Trzos i jej rozstrzygnięcie. 

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

5. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

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

7. Sprawy różne. 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

9. Zamknięcie sesji. 
 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXI sesji. 
 

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał 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 XXI/127/2016 w załączeniu. 
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2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXI/128/2016 w załączeniu. 

 

3) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXI/129/2016 w załączeniu. 

 

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

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrz. oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

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 XXI/130/2016 w załączeniu. 



4 

5) Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS odczytała projekt uchwały w spra-

wie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Wielopole 

Skrzyńskie stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zasygnalizowana na Komisji zmiana w projekcie 

uchwały nie została wprowadzona. 

 

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 XXI/131/2016 w załączeniu. 

 

6) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta 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 przy: 

  9 głosach – „za” 

  1 głosie – „przeciw” 

  3 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr XXI/132/2016 w załączeniu. 

 

3. Zapoznanie Rady Gminy ze sprawą wniesioną przez Panią Joannę Trzos i jej 

rozstrzygnięcie. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo od Pani Joanny Trzos 

skierowane do Rady Gminy z dnia 17 maja 2016 roku wraz z odpowiedzią Wójta Gminy Wielopole 

Skrzyńskie z dnia 15 czerwca 2016 roku (pisma w załączeniu).  

 

Pani Joanna Trzos zwróciła uwagę na to, że pismo wystosowane przez Wójta Gminy 

Wielopole Skrzyńskie na wniesioną przez nią sprawę jest nieważne, ponieważ jest nieaktualna data. 

Twierdziła, że pisma tego Pan Wójt nie napisał z datą 15 czerwca 2016 roku, tylko dopiero po jej 

interwencji w gminie, ponieważ pismo odebrała 6 lipca 2016 roku i niemożliwe jest, aby poczta 
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niosła list polecony priorytetowy do Krakowa 2,5 tygodnia. Ponadto zarzuciła Pani Przewodniczą-

cej, że utaiła dokument przed Radą Gminy, bo pismo to powinno pojawić się na poprzedniej sesji. 

Pojawiło się dopiero dzisiaj po jej interwencji w gminie. Z odpowiedzi uzyskanej od Pana Wójta  

w ogóle nic nie wynika. Pan Wójt pisze w piśmie, że zostaną podjęte działania zmierzające do 

usunięcia skrzynki elektrycznej. Jednak od 3 miesięcy nie zostały podjęte żadne kroki w tym 

kierunku. Pan Wójt nie robi nic, aby przedstawioną w piśmie sprawę rozwiązać. Następnie zwróciła 

uwagę Panu Wójtowi, że nie można kazać obcinać gałęzi drzew i krzewów na drodze gdzie nie ma 

wyznaczonych granic, gdzie nie ma znaków geodezyjnych, gdzie poruszają się pojazdy nienorma-

tywne – tiry, które w ogóle po tej drodze nie powinny jeździć.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy usprawiedliwiając nieprzedstawienie 

pisma Radzie wyjaśniła, że pismo to skojarzyła z podobną sprawą jaką w ostatnim czasie 

rozpatrywała Rada Gminy z podobnym nazwiskiem, tylko innym miejscem zamieszkania. 

Podkreśliła natomiast fakt, że z pisma wysłanego z Urzędu Gminy jasno wynika, że jest to prośba  

o obcięcie gałęzi, a nie decyzja czy nakaz. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin prosiła o dokładne określenie przedmiotowej 

drogi. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał o wyjaśnienie kwestii 

postawienia skrzynki elektrycznej na drodze. 

 

Pani Joanna Trzos wyjaśniła, że chodzi o drogę gminną w stroną Brzezin (Rzegocin) – 

pierwszy przystanek w lewo. Tłumaczyła, że sąsiad wybudował sobie tam dom, wznowił sobie 

granice bez żadnej zgody, stawiając kołki. W ogóle nie są to żadne znaki geodezyjne. Droga 

gminna jest zniszczona, w ogóle nieprzejezdna i nie ma dojazdu do jej działek. Ponadto na tej 

drodze, gdzie były wyznaczone granice i wcześniej była tam droga, sąsiad postawił sobie na środku 

skrzynkę elektryczną. To jest samowolka. Te granice wyznaczone są nieprawnie, ponieważ nie było 

żadnego wznowienia granic. Od trzech miesięcy nic się na tej drodze nie dzieje i żadnej reakcji ze 

strony gminy nie ma. Ponadto stwierdziła, że nie chce słyszeć o braku finansów, bo finansami może 

zająć się inna komisja i poszukać tych środków w gminie. Jest to bardzo mały koszt. Mówiła także, 

że Pan Wójt napisał w piśmie, aby na własny koszt usunąć gałęzie. Zasugerowała, aby Pan Wójt na 

swój koszt, w związku z otrzymaną podwyżką, wyremontował zniszczoną drogę gminną 

prowadzącą do jej działek. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy mówił, że Pani Joanna Trzos podchodzi do tego tematu 

bardzo emocjonalnie, obrażając Wójta Gminy, Panią Przewodniczącą oraz pracowników gminy, 

zarzucając im rzeczy, których nie jest w stanie w żaden sposób udowodnić. Zapewnił, że w najbliż-

szym czasie udowodni, że odpowiedź na pismo wysłane zostało w odpowiednim czasie, a że nie 

dotarło do Pani Trzos w terminie to jest sprawa Poczty Polskiej. Czasami są takie sytuacje, że 

przesyłki nawet giną. Pani Joanna Trzos bardzo roszczeniowo podchodzi do sprawy. Gmina prosi 

nie tylko Panią Trzos, ale większość naszych mieszkańców o obcinanie gałęzi drzew i krzewów, 

które rosną w pasie drogowym lub na działkach danych właścicieli, które wchodzą w pas drogowy. 

Pismo zostało skierowane do Pani Trzos nie w trybie rozkazującym, ale jako prośba o usunięcie 

gałęzi. Zarzucanie tego, że odpisujemy na pismo w nieodpowiednim czasie nie ma żadnych 
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podstaw prawnych. Nie chodzi o to, że nie chcemy załatwiać spraw naszych mieszkańców szybko, 

ale też nie mamy na głowie tylko tej sprawy, ale wiele innych. Na chwilę obecną Gmina Wielopole 

Skrzyńskie nie ma środków finansowych na przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. 

W tym roku zostały wykorzystane środki na postępowania rozgraniczeniowe w kwocie większej niż 

były one zapisane w budżecie, bo dokonuje się więcej tych rozgraniczeń ze względu na to, że drogi 

zgłaszane pod wnioski o dofinansowanie muszą mieć uporządkowaną własność. To jest w tej chwili 

dla gminy priorytetem. Gdybyśmy chcieli w tej chwili rozgraniczać wszystkie drogi gminne to 

byśmy wydali cały budżet gminy i nie prowadzilibyśmy żadnych obowiązkowych zadań, takich jak 

oświata, kultura, itp. Pani Trzos zarzuca, że nie było żadnej reakcji ze strony gminy na wznowienie 

znaków geodezyjnych przez Pana R. Z tym że on nie wznawiał żadnych znaków geodezyjnych, bo 

Urząd Gminy by o tym wiedział. Pewnie uznał, że ta granica jest w miejscu, gdzie wstawił sobie 

skrzynkę elektryczną. Natychmiast po postawieniu tej skrzynki na drodze byli pracownicy gminy, 

ale nie da się określić z chmur gdzie biegnie ta granica. Tutaj jedynym rozwiązaniem jest wznowie-

nie postępowania rozgraniczeniowego i rozgraniczenie tych posesji. To co zostało napisane  

w piśmie, że niezwłocznie zostaną podjęte działania zmierzające do wyjaśnienia tej kwestii, aby 

przejazd przedmiotową drogą był możliwy, zostało uczynione, z tym że nie mamy tego rozgrani-

czenia. Jedyną drogą jest wykonanie rozgraniczenia przez geodetę i wtedy będzie wiadomo gdzie 

jest ta droga i ewentualnie można tak tą drogę wyremontować, aby mieszkańcy mogli dojechać do 

działek, które posiadają. Pan Wójt zapewnił Panią Joannę Trzos, że gmina zrobi wszystko, aby tą 

drogę odzyskać. Mówił, że jeżeli uda się wygospodarować środki na rozgraniczenie to zostanie 

zlecone postępowanie rozgraniczeniowe, ale to wszystko trwa czasowo i nie da się tego 

przyspieszyć. Ponadto Pan Wójt wyjaśnił Pani Trzos, że nie ma racji twierdząc, że nie mają prawa 

poruszać się po tej drodze pojazdy nienormatywne czyli tiry. Tiry nie są pojazdami 

nienormatywnymi, ale normalnymi pojazdami normatywnymi, które mają prawo poruszać się po 

tejże drodze, ponieważ nie ma tam żadnego znaku, który by ograniczał tonaż. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego mówił, że nie dziwi się emocjom 

Pani Joanny Trzos, bo ta droga była od lat i nagle zniknęła. Trudno jest określić gdzie jest ta 

granica. Dlatego te granice trzeba ustalić i w ten sposób będzie wiadomo czy droga została 

przywłaszczona, czy ta właściwa droga biegnie z boku działki sąsiada. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zwrócił uwagę na to, że takie sytuacje 

są nie tylko w Wielopolu Skrzyńskim, ale i w Broniszowie. Przykładem jest Pan P., który postawił 

słupek w środku drogi, wyznaczył sobie sznurkiem granicę i też jest problem. Dla tej drogi trzeba 

robić rozgraniczenie. Zasygnalizował, że z takimi mieszkańcami trzeba zrobić porządek, aby  

w przyszłości nie robili takiej samowoli. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin proponował załatwić sprawę polubownie poprzez 

dogadanie się z sąsiadami i wspólne wynajęcie geodety, który ustali granice działek. Koszt takiego 

rozgraniczenia w zależności od działki czy terenu będzie w granicach 200 – 500 zł.  
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że rozgraniczenie działek 

może przeprowadzić nie tylko Urząd Gminy, ale także można wykonać indywidualnie. Podkreśliła 

słowa Pana radnego Zbigniewa Gąsiora, że najprostszym i najszybszym sposobem jest polubowne 

dogadanie się z sąsiadami. Zapewniła, że gmina będzie próbowała pomóc w rozgraniczeniu, jeżeli 

nie będzie zgody między sąsiadami, ale musi mieć na to przede wszystkim zabezpieczone środki, 

a w tym roku takich środków nie ma. Budżet jest ustalony do końca roku i trudno jest już znaleźć 

jakiekolwiek środki w tym roku na ten cel. Dlatego jest to temat dopiero na przyszły rok. Mówiła, 

że to nie jest sprawa, którą można bardzo szybko załatwić, ale jest to cała procedura, jeżeli nie ma 

zgody z jednej i z drugiej strony. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zwrócił uwagę na to, że w tej sprawie nie obejdzie się 

bez sądowego geodety, bo zgody między stronami nie ma. Mówił, że Pan Wójt ma rację mówiąc, że 

procedura rozgraniczeniowa musi trwać i nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Prosił o zabezpie-

czenie w przyszłości środków na postępowania rozgraniczeniowe, aby własny majątek gminy 

utrzymać.  

 

Powyższy temat Pani Przewodnicząca uznała za wyczerpany, zapewniając Panią Trzos, że 

sprawa nie zostanie bez rozpatrzenia, ale też nie będzie ona załatwiona od zaraz. 

 

Pani Joanna Trzos podziękowała Radzie Gminy za wysłuchanie jej sprawy. 

 

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

 

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

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że: 

 Trwają zaangażowane prace przy przebudowie drogi gminnej Wielopole – Sośnice – 

Jaszczurowa na odcinku 996 m. Zakres prac obejmuje:  

 wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 

4,5 m łącznie z pasem 1,5 m dla rowerów,  

 wykonanie chodnika dla pieszych na całej długości drogi o szerokości 125 cm, 

 odmulenie rowów i wykonanie przepustów,  

 przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową, 

 wykonanie przed szkołą podstawową zatoki postojowej i przejścia dla pieszych.  

Powyższe prace będą trwały do 31 sierpnia br. 

 Trwają zaangażowane prace przy odbudowie mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik 

Sklep – Krzemienica. Most został rozebrany. Wykonane zostały obecnie tzw. pale o długości  

14 m, fundamenty i przyczółki. Wykonawcą zadania jest firma Remost z Dębicy z inżynierem 

budowy z Glinika. Firma chce oddać most do użytku najpóźniej do końca września br. 

 Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej Glinik Polny Gościniec – Szkodna. 

Inwestycja realizowana była z udziałem środków z funduszu sołeckiego i środków z budżetu 

gminy. W wyniku tych prac odnowiona została nawierzchnia tłuczniowa na nawierzchnię 

asfaltową na długości 300 m, utwierdzone zostały pobocza od 50 cm do 70 cm w zależności od 

tego jak mogliśmy dysponować tym poboczem. Wykonawcą inwestycji była firma PDM  

z Dębicy, która zobowiązana została jeszcze do dogęszczenia pobocza. 
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 Trwają prace przy dobudowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Obecnie 

jest wykonywany dach nad częścią socjalną i zapleczem edukacyjnym dla nauczycieli. Nad 

główną salą zamontowane są już wszystkie dźwigary, które mają trzymać dach. Trwa montaż 

umocnień konstrukcji. Następnie nastąpi krycie płytą warstwową, która potrwa maksymalnie 

tydzień i będzie wszystko przykryte. Wewnątrz budynku została wykonana całkowicie instala-

cja wodno – kanalizacyjna, równolegle jest robiona instalacja elektryczna. Część szkoły została 

docieplona i wytrynkowana odpowiednim kolorem. Po skończeniu krycia dachu będą monto-

wane okna, drzwi i prowadzone prace związane z elewacją zewnętrzną. Roboty wewnątrz 

budynku pozostaną na zimę. Po wykonaniu elewacji rozpocznie się budowa centralnego 

ogrzewania i podłoża w pomieszczeniach. Uzyskane dodatkowe dofinansowanie z RPO  

w kwocie 907.000 zł szybko wpłynie na konto gminy, pomimo że wniosek był na liście 

rezerwowej, ale Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję, że wszystkie oceniane 

wnioski uzyskają dofinansowanie, nawet taki, który miał 25 pkt. Nasz projekt dostał 50 pkt.  

 Wykonywana jest przebudowa instalacji teletechnicznej, która została uszkodzona w wyniku 

budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Zostało rozstrzygnięte 

postępowanie na wykonanie tego zadania. Wykonawcą będzie firma Elmix Ropczyce za kwotę 

24.354 zł brutto. Termin wykonania zadania upływa 31 sierpnia 2016 roku. Umowa została 

podpisana. Równocześnie gmina będzie szukać sprawcy tych uszkodzeń. Jeżeli winowajcą, 

choćby częściowym okaże się KK-Bud to będziemy próbować negocjować, aby ten koszt nie 

był tylko po stronie gminy, ale i wykonawcy inwestycji. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na budowę dróg gminnych Wielopole – Podliwek. Do wykonania 

jest warstwa 10 cm z kruszywa łamanego. Wykonawcą zadania jest PDM z Dębicy. Plac 

budowy został przekazany wykonawcy. 

 18 sierpnia br. zostanie ogłoszony kolejny przetarg na sprzedaż działek stanowiących własność 

Gminy Wielopole Skrzyńskie. Jest zainteresowanie kupnem kilku działek. Do sprzedania 

zostało jeszcze siedemnaście działek, natomiast siedem jest sprzedanych. 

 Zostało przerobione łącze dróg dojazdowych wokół rynku w Wielopolu Skrzyńskim z drogą 

wojewódzką. To jest konsekwencja przeglądu gwarancyjnego i złego wykonania tej czynności. 

W ramach tej gwarancji będą także wykonane poprawki w rejonie skrzyżowania koło 

Delikatesów Centrum i do utworzenia są też znaki poziome na drodze. 

 Zostały rozpoczęte prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 w Gliniku. 

Inwestycję realizuje firma FHU Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Zakres prac obejmuje: 

 wykonanie 200 mb chodnika o szerokości 2 m, 

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

 wykonanie rowu krytego na odcinku 121 mb. 

Środki zabezpieczone na tą inwestycję wynoszą 150.000 zł finansowane przez Samorząd 

Województwa Podkarpackiego, w tym dofinansowanie z budżetu gminy wynoszące 20.000 zł. 

Pozostaje 67 m chodnika z dokumentacji, którą gmina posiada. Ten odcinek musi być 

dokończony, chociaż będzie bardzo trudno go zrealizować. Na te 67 m potrzebne będą środki  

w kwocie ok. 50.000 zł, z czego 30.000 zł ze środków Województwa Podkarpackiego. 
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 Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 986 wraz z utwardzeniem poboczy 

na dwóch odcinkach: 

1) w Gliniku na odcinku 970 m, tj. od momentu gdzie zakończyła się przebudowa 

nawierzchni w tamtym roku do ok. 50 m poza granicę z Wielopolem Skrzyńskim, 

2) w Wielopolu Skrzyńskim na odcinku 650 m, tj. od osuwiska do centrum Wielopola 

Skrzyńskiego. 

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę – firmę MPDiM z Rzeszowa. Kosztorys na to 

zadanie wynosi 810.000 zł. Wykonawca zaoferował kwotę 548.000 zł, w wyniku czego zostają 

oszczędności. Część środków, tj. 36.000 zł Samorząd Województwa Podkarpackiego powinien 

nam zwrócić, bo zaangażowanie Gminy Wielopole Skrzyńskie w realizację inwestycji wynosi 

81.000 zł czyli 10% wartości zadania. Wykonawca niebawem przystąpi do pracy. Termin 

wykonania zadania upływa 31 sierpnia br. 

 Trwa opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Wielopolu Skrzyńskim. W opracowa-

niu jest operat wodno – prawny. Z tej dokumentacji wyłączony został przepust koło Państwa 

Siuśko. Do końca lipca przygotowane zostaną wszystkie dokumenty, aby można było ogłaszać 

przetarg. 

 Przygotowywana jest dokumentacja na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej w Wielopolu 

Skrzyńskim od Wytrząski w stronę Sikornika na długości 1 km. Udział gminy w to zadanie 

wynosi 45.000 zł. 

 Zostało rozstrzygnięte postępowanie zapytania o cenę na malowanie dachu i remont kominów 

na filii Ośrodka Kultury w Brzezinach. Wykonawcą zadania została firma R.T. Bud Tomasz 

Mikuszewski za kwotę 31.000 zł brutto. Termin wykonania zadania upływa 16 sierpnia 2016 

roku. Na to zadanie są zabezpieczone środki w budżecie gminy na kwotę 30.000 zł. 

 W przygotowaniu jest rozdzielenie centralnego ogrzewania z budynku Szkoły Podstawowej  

w Wielopolu Skrzyńskim do budynku nr 264, do budynku apteki i budynku Piomaru. 

Mieszkańcy budynku nr 264 robią na własny koszt swoje ogrzewanie. 

 Podjęte zostały kroki w celu uzyskania kontraktu z NFZ na usługi stomatologiczne w Wielopolu 

Skrzyńskim. 

 Zakupione zostały piaskownice na Orlik i na plac zabaw koło kortu i stadionu, można z nich 

korzystać. 

 Trwają prace przygotowawcze pod budowę placu zabaw dla dzieci w Wielopolu Skrzyńskim  

w ramach projektu „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu 

nierównych szans”. Został także ogłoszony przetarg ma adaptację pomieszczeń w Szkole 

Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, w Przedszkolu i w ZOSiP-ie w ramach tego projektu. 

 Został ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000 zł. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi końcem sierpnia br. 

 Został ogłoszony przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Broniszowie. Termin 

rozstrzygnięcia przetargu – 26 lipca br. Boisko według kosztorysu ma kosztować 516.000 zł. 

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Turystyki w ramach środków na kulturę fizyczną 

wynosi 70%. Boisko to poprawi infrastrukturę sportową przy szkole i całkowicie zmieni 

otoczenie wokół szkoły. 

 Zostały złożone wnioski o wydanie pozwolenia na wykonanie odwiertów poszukiwawczych za 

wodą. Odwierty zostaną wykonane w sierpniu br. Jeden odwiert wykonany będzie w Wielopolu 

Skrzyńskim przy granicy z Glinikiem na działce nr 127. Natomiast drugi odwiert wykonany  
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będzie w Broniszowie na działce nr 762, tj. ok. 200 m od istniejącego odwiertu. Pan Wójt 

poprosił, aby mieszkańcy nie przeszkadzali geodetom, którzy nanoszą w odległości 30 m od 

linii wodociągowej z jednej i z drugiej strony wszelkie zmiany i istniejące obiekty. 

 Został ogłoszony przetarg na budowę sieci wodociągowej w kierunku Nawsie – Budzisz na 

długości 4.070 m. Do wodociągu zostaną podłączeni wszyscy, którzy ujęci są w projekcie. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 1 sierpnia 2016 roku. Na to zadanie są zapisane środki  

w budżecie gminy. 

 9 lipca 2016 roku gościła w naszej gminie delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy Bodrogkeresztur 

na Węgrzech. Podczas wizyty prowadzone były rozmowy o współpracy kulturalnej, oświato-

wej, gospodarczej. Goście zwiedzili zakład Fanum oraz Muzeum Szkła w Krośnie. Pan Wójt 

podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w ten przyjazd. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił informacje na temat przygotowywanych 

projektów i wniosków:  

1) Projekt pn. „Czysta Energia” z RPO, do którego gmina zleciła studium wykonalności. Działanie 

to jest skierowane do gmin, ale beneficjentami bezpośrednimi będą mieszkańcy gminy. Trwają 

prace przygotowawcze do projektu. Opracowywane są ankiety. W ramach projektu będzie 

można zyskać możliwość instalacji solarno – fotowoltaicznej na prywatnym obiekcie, czyli 

paneli, które produkują prąd bądź ciepłą wodę. Średnia instalacja powinna kosztować 20.000 zł. 

Mieszkaniec musi wyłożyć ok. 3.000 zł, tj. 15% wkładu własnego, a 85% jest z dofinansowania 

unijnego. Nie ma żadnych kredytów ani ukrytych kosztów. Aby można było złożyć wniosek, 

gmina musi mieć 25 – 30 osób prywatnych, które chciałyby z tego skorzystać. Wniosek można 

składać na co najmniej 0,5 mln zł, a maksymalnie na kwotę 10 mln zł. W związku z tym będą 

organizowane spotkania z mieszkańcami, tj. 28 lipca 2016 roku o godz. 1700 w Brzezinach  

i o godz. 1900 w Wielopolu Skrzyńskim tego samego dnia. Na spotkania mogą przyjść 

mieszkańcy z całej gminy. Podstawową rzeczą niezbędną do aplikowania do projektu jest 

własność posiadanej nieruchomości. Czas realizacji projektu wyznaczony jest do połowy 2018r. 

2) Wniosek o kanalizację, do którego przygotowywane jest studium wykonalności. Termin 

składania wniosków upływa 24 sierpnia br. Wniosek można składać na maksymalną kwotę  

12 mln zł. Nasza gmina będzie aplikowała prawdopodobnie na ok. 10 mln zł na 11 km sieci 

wraz z oczyszczalnią ścieków budowane w tradycyjnej technologii. W planie jest też zakup 

dodatkowego wozu asenizacyjnego do dowozu ścieków z całej gminy. 

 

5. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał czy instalacja fotowoltaiczna musi być 

koniecznie zrobiona na budynku czy można ją wykonać naziemnie. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odpowiedział, że jest możliwość wykonania instalacji 

naziemnej, ale wtedy trzeba wykazać własność działki.  

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał czy któryś kolektor kanalizacyjny skierowany 

będzie w stronę Brzezin. Pytał także o przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
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Zastępca Wójta odpowiedział, że kolektor kanalizacyjny skierowany będzie jedynie  

w stronę Rzegocina. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w projekcie z RPO nie planuje 

się, dlatego że ten projekt może dotyczyć tylko aglomeracji kanalizacyjnych. Aglomeracją kanaliza-

cyjną w naszej gminie jest w tej chwili Wielopole Skrzyńskie i to nie całe. Wynika to z tego, że na 

tych terenach zabudowy mamy współczynnik koncentracji spełniony, aby dana miejscowość była 

aglomeracją. Możliwość wnioskowania o przydomowe oczyszczalnie ścieków będzie w PROW, 

czyli w tym konkursie który będzie w listopadzie. Tylko, że w tym projekcie jest 8 punktów dla 

obszaru „Błękitny San”, do którego nasza gmina nie należy. Wniosek na pewno będzie złożymy  

i będziemy wnioskować o wodociągi w Gliniku i Broniszowie, ale nie wiadomo co z tego wyjdzie. 

 

Po tej wypowiedzi Pan Jan Świstak stwierdził, że Brzeziny dalej zostaną nieskanalizo-

wane. Pan Wójt potwierdził. 

 

Punkty: interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sprawy różne nie zostały 

zrealizowane ze względu na pogrzeb brata dyrektora Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 21 czerwca 2016 roku 

poprawkę zgłosił Pan Zbigniew Gąsior, który zwrócił uwagę na wniosek zgłoszony przez Komisję 

Rewizyjną zapisany w protokole następująco: „zlecenie utrzymania czystości w placówkach 

oświatowych przez firmę sprzątającą”. Wniosek ten powinien brzmieć: „rozważenie możliwości 

utrzymania czystości w placówkach oświatowych przez firmę sprzątającą”. Powyższa zmiana 

została uwzględniona w protokole z obrad poprzedniej sesji. 

W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy: 

 10 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

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

Sesja trwała do godziny 1425. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


