
Protokół Nr XVIII/2012
z XVIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 30 marca 2012 r

Otwarcia Sesji dokonał Pan Robert Pieczonka Przewodniczący Rady Gminy. 
Przywitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził quorum przy którym może 
obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
W Sesji  uczestniczyło  14 radnych (lista  obecności  w załączeniu)  oraz  zaproszeni 
goście (wg załączonej listy obecności).

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  proponowany porządek 
obrad:
W związku z nieoczekiwaną usprawiedliwioną nieobecnością Pana Czesława Lei - 
Wójta Gminy zaproponował zmianę kolejności punktów porządku obrad Sesji.
Pan Robert  Pieczonka Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  nową propozycję 
porządku obrad:

1. Rozpatrzenie projektów o podjęcie uchwał:
1) w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym 

zasobem  Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2012 – 2016,
2) w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli,  rodzajów  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  tej  pomocy 
oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

3) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 
2012 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok,
5) w  sprawie  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  lokalizacji  suchych  polderów 

przeciwpowodziowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.
2. Apel Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie poparcia o przyznanie 

Telewizji Trwam koncesji na multipleksie cyfrowym naziemnym.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Informacja  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań  oraz  wykonania  uchwał  Rady 

Gminy.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawy rożne.
7. Zamknięcie Sesji.

Na pytanie Pana Adama Galasa - sołtysa wsi Broniszów dlaczego do porządku obrad 
nie  włączono  projektu  uchwały  w  sprawie  wynagrodzenia  sołtysów  Pan  Robert 
Pieczonka – przewodniczący Rady Gminy odpowiedział:  Przyjęte ustalenia  co do 
wysokości  wynagrodzeń  sołtysów  budzą  kontrowersję,  są  niesprawiedliwe  dla 
większości  sołtysów  którzy  nie  zgadzają  się  na  proponowane  zmiany.  Za  zgodą 
radnych projekt uchwały nie został umieszczony w porządku obrad i odłożony na 
późniejszy okres.



Radni Przyjęli porządek Sesji bez uwag. Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad.1 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) Pani Jadwiga Róg – podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały w spawie 

wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy 
Wielopole Skrzyńskie na lata 2012 – 2016.
Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał jaki to komin jest do rozbiórki 
oraz jaka była treść poprzedniej uchwały w tej sprawie.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała  do kiedy będzie 
obowiązywać uchwała.

W odpowiedzi Pani Jadwiga Róg – podinspektor UG poinformowała, 
że  rozbiórka  dotyczy  komina  po  kotłowni  znajdującego  się  na  budynku 
mieszkaniowym  nr  264,  z  którego  odpadają  odłamki  gruzu  uszkadzając 
pokrycie  dachu.  Treść  poprzedniej  uchwały  była  podobna,  uwzględniono 
zaistniałe zmiany, potrzeby remontowe. Uchwała obowiązuje do 2016 roku.

Więcej uwag nie było.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymujących – 1 radny

2) Pani Genowefa Kiebała – Kadrowa ZOSiP przedstawiła projekt uchwały 
w  sprawie  środków finansowych  przeznaczonych  na  pomoc  zdrowotną  dla 
nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania.

Pani  Halina  Poręba  –  radna  z  Wielopola  Skrzyńskiego  wniosła  uwagi 
merytoryczne:
- dyrektor może powołać komisję, powinien być zapis – powołuje komisję,
- nie rzadziej niż co pół roku – powinien być określony szczegółowy termin.
Pytała dlaczego fundusz obniżono z 0,3 % do 0,2 %.
Jest to niska kwota przypadająca na jedną szkołę. 
Jest to skromna kwota dla chorych nauczycieli.

Pani Genowefa Kiebała – kadrowa ZOSiP wyjaśniła, że projekt uchwały był 
konsultowany z  Wójtem Gminy i  uwzględniono obecną sytuację  finansową 
gminy,  był  również  konsultowany  na  Komisji  Oświaty.  Kultury,  Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Pan  Józef  Chodak  –  radny  z  Glinika,  Przewodniczący  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego stwierdził, 



że projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji.
Została pozytywnie zaopiniowana propozycja obniżenia funduszu z 0,3 % 
na 0,2 % . Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Każda szkoła 
by  dysponowała  funduszem  w  zależności  od  ilości  nauczycieli.  Komisja 
pozytywnie  zaopiniowała  wszystkie  zaproponowane  poprawki  i  projekt 
uchwały.

Pan  Andrzej  Róg  –  radny  z  Broniszowa  powiedział,  że  środki  na  pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli są zagwarantowane w Karcie Nauczyciela. Popiera 
ustalenia w wysokości 0,2 %.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  powiedział,  że  są  to  niewielkie 
pieniądze i proponuje przyjąć uchwałę.

Pan Stanisław Paryś – radny Rady Powiatu stwierdził,  że środki na ten cel 
muszą być zapisane, wysokość ustala pracodawca, uchwałę należy przyjąć.

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku pytał, 
czy  uchwały nie  można pozostawić po staremu,  z  tych środków korzystają 
ludzie chorzy.

Pan Józef Chodak – radny z Glinika, Przewodniczący Komisji podsumowując 
dyskusję  stwierdził,  że  Komisja  pozytywnie  opiniuje  przedstawiony  projekt 
uchwały.

Więcej uwag nie było.

Głosowanie:
Za – 9 radnych
Przeciw – 1 radny
Wstrzymujących – 4 radnych

Uchwała Nr XVIII/92?2012 została przyjęta (w załączeniu).

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2013.

Pan  Jan  Bokota  -  radny  z  Glinika,  sołtys  pytał  dlaczego  jest  zapis  o  nie 
wyrażenie zgody, fundusz jest potrzebny wsi, drobne rzeczy są do zrobienia, 
prosił o poparcie rady dla uchwalenia funduszu sołeckiego.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin stwierdził,  że uchwalenie funduszu 
przyniesie  więcej  strat  niż  pożytku,  rozdrobnienie  środków  finansowych 
gminy, schodząc  z jego uchwalenia. Są organizowane zebrania wiejskie 
na których można ustalić potrzeby wsi.



Jestem za nieuchwaleniem funduszu sołeckiego.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin, sołtys apelował aby nie odbierać Radom 
Sołeckim współdecydowania. W każdej wsi jest wiele drobnych spraw 
do załatwienia. Będę przeciw zaproponowanej uchwale.

Pan Adam Galas – Sołtys z Broniszowa oraz Pan Janusz Misiora – sołtys 
z Wielopola Skrzyńskiego – popierają utworzenie funduszu sołeckiego 
w 2013r.

Pani  Maria  Żywot  –  sołtys  z  Nawsia  nie  popiera  utworzenia  funduszu 
sołeckiego, stwierdziła, ze jest to rozproszenie pieniędzy, doprowadzi 
do skłócenia mieszkańców.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin, przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiedział,  że projekt uchwały omawiany 
był  na  posiedzeniu  Komisji  i  jest  wniosek  o  niewyodrębnienie  funduszu 
sołeckiego na rok 2013.

Głosowanie:
Za – 10 radnych
Przeciw – 2 radnych
Wstrzymujących – 2 radnych

Uchwała Nr XVIII/93/2012 została przyjęta (w załączeniu).

4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2012 rok.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin, Przewodniczący Komisji, Rozwoju Gminy, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska przestawił pozytywną opinię Komisji.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowanie:
Za – 14 radnych
Przeciw – radnych
Wstrzymujących – 0 radnych.

Uchwała Nr XVIII/94/2012 została podjęta ( w załączeniu ).

5) Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec lokalizacji suchych polderów 



przeciwpowodziowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji.

Głosowanie:
Za – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych

Ad.2  Pan Robert Pieczonka – przewodniczący Rady Gminy przedstawił Apel Rady 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie poparcia o przyznanie Telewizji  
Trwam koncesji na multipleksie  cyfrowym naziemnym.

Za przyjęciem i podpisaniem apelu głosowało 14 radnych.

Apel został przesłany do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji oraz ks. Tadeusza Rydzyka  Telewizja Trwam.

Ad.3   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  czy  radni  
wnoszą pytania czy uwagi do protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Protokół został przyjęty.

Ad.4  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

W związku z nieobecnością Wójta Gminy zgłoszone  sprawy zostały przyjęte 
do protokołu.

Pan Jan Bokota – radny z Glinika pytał ile dróg zostało zgłoszonych 
do projektu ze środków unijnych oraz ile będzie wywiezione kamienia 
na drogi.

Pani  Halina  Poręba  –  radna  z  Wielopola  Skrzyńskiego  poruszyła  sprawę  
remontu  Ośrodka  Zdrowia  (dach,  odwodnienie,  elewacja)  oraz  remontu  
gabinetu ginekologicznego (uwagi sanepidu i NFZ). Mówiła również o niskiej 
temperaturze przez kilka dni w Ośrodku Zdrowia – stałe ogrzewanie.

Pan Bogdan Śiuśko – radny z Wielopola Skrzyńskiego wnioskował budowę  



placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim z programem Leader. 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował aby zakupić dla potrzeb 
Urzędu  Gminy  spalinową  piłę  teleskopową  do  obcinania  konarów  oraz  
wstawić tablicę o zakazie wysypywania śmieci na dzikich wysypiskach.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin, sołtys poruszył sprawy dzikich wysypisk, 
należy przeprowadzić kontrolę, karać.

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin poparł wniosek likwidacji  dzikich  
wysypisk i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa, pytał na jakie drogi został wywieziony 
kamień, wnioskował aby robić więcej dróg asfaltowych.

Ad.5  Zakończenie sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym
i zaproszonym gościom za udział w sesji.

Następnie  dokonał  zamknięcia  XVIII  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu  
Skrzyńskim.

Protokołował:                                                      Przewodniczący Rady Gminy:

Jerzy Siuta                                                           Robert Pieczonka

         


