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

odbytej w dniu 25 czerwca 2012r

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:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji. 
2. Informacja  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań  oraz  wykonania  uchwał  Rady 

Gminy. 
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania 

z  wykonania  budżetu  gminy  Wielopole  Skrzyńskie  za  2011  rok  wraz  z 
informacją o stanie mienia gminnego na 31 grudnia 2011r.

5. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
z tytułu wykonania budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie za 2011 rok.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 

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

2) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Wielopolu 
Skrzyńskim i w Nawsiu,

3) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na  2012 rok,
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Sesji.

Radni przyjęli porządek sesji bez uwag. 
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni 
wnoszą pytania lub uwagi do protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 
radnych. Protokół został przyjęty.



Ad.2. Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji zadań oraz 
wykonania uchwał Rady Gminy. Poinformował, że uzupełniono wniosek na 
kanalizację w Wielopolu Skrz. i wodociąg w Nawsiu, wartość ok 1.000.000 zł, 
realizacja późna jesień.
– przetarg na remont dróg gminnych ze środków powodziowych został 

ogłoszony na 9 lipca 2012 r, wykonanie 2 dróg do 20 sierpnia oraz 2 dróg 
do 20 września 2012 r,

– trzeba zdecydować na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w  jakim trybie 
będzie prowadzona budowa oczyszczalni ścieków,

– Będzie prowadzona termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej 
w Wielopolu Skrz. oraz Urzędu Gminy, zadanie za minimum 500.000 zł,

– został przygotowany wydruk z prac prowadzonych na drogach,
– zaprojektowano posadowienie budowy boiska „Orlik 2012” /boisko do piłki 

nożnej siatkowej i koszykówki na zgłoszenie/ oraz budynku socjalnego – 
pozwolenie na budowę,

– opracowywany jest kosztorys oraz dokumentacja na budowę chodnika 
w Wielopolu Skrzyńskim – 360 m2,

– uzupełniana jest dokumentacja na salę gimnastyczną w Gliniku,
– opracowywany jest projekt chodnika w Gliniku,
– opracowana została specjalizacja na dożywianie dzieci w roku szkolnym 

2012/2013, przetarg w lipcu,
– od 2 lipca będzie prowadzony transport kruszywa z nasypu kolejowego 

we Frysztaku,
– na razie nie jest planowana likwidacja Posterunku Policji w Wielopolu 

Skrzyńskim.

Pytania, uwagi.

Pan Jan Bokota – radny z Glinika pytał, ile zostało wywiezione kamienia na 
drogi, zgłosił potrzebę remontu rowu koło Kuliga w Gliniku, mówił, że nic się 
nie robi przy remoncie Ośrodka Zdrowia, gabinetu ginekologicznego. Zachodzi 
potrzeba przesunięcia instalacji gazowej i wodnej, pytał czy gmina uniesie 
koszty.

Pan Czesław Leja - Wójt Gminy odpowiedział, że wykonanie rowu koło Kuliga 
to duży koszt, przesunięcie instalacji musi być wykonane w ramach kosztów 
budowy, w sprawie dalszego  funkcjonowania gabinetu stomatologicznego 
zostało wysłane pismo z Urzędu Gminy do oddziału NFZ w Rzeszowie.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. mówiła, że nie widać remontu 
Ośrodka Zdrowia, sanepid daje termin remontu do końca czerwca. Zwróciła się 
z prośbą do radnych Rady Powiatu o pomoc w utrzymaniu gabinetu 
ginekologicznego w Wielopolu Skrzyńskim, czy Gabinet Rehabilitacji 
w Brzezinach płaci czynsz, kiedy przetarg na dożywianie dzieci w szkołach, 



co z pracami w budynku przy Kościele w Wielopolu Skrz. Mówiła również, 
że w rynku w Wielopolu w niektórych miejscach zapada się chodnik.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że nie została podpisana 
umowa z firmą z Krosna na remont budynku przy Kościele, gdyż firma ze  
Straszęcina składa protokół, odwołanie.
Została opracowana specyfikacja na dożywianie dzieci, przetarg w połowie 
lipca. Powstałe obniżenia chodnika zostaną naprawione. Nie są prowadzone 
prace remontowe w Ośrodku Zdrowia w Brzezinach, a znajdujący się tam 
gabinet rehabilitacyjny płaci czynsz zgodnie z przetargiem.
W Ośrodku Zdrowia w Wielopolu Skrzyńskim zostanie w najbliższych dniach 
dokonana odnowa blachy na dachu, wymiana rynien i odwodnienie.
Wykonany zostanie również remont gabinetu ginekologicznego zgodnie 
z zaleceniami.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał: gdzie pracuje Koparka, niektóre 
drogi można poprawić równiarką. Należy na bieżąco kontrolować wydatki aby 
uniknąć nieporozumień, kiedy zacznie funkcjonować gabinet stomatologiczny 
w Brzezinach. Należy wykonać naprawę gwarancyjną na drodze Brzeziny – 
Nowa Wieś.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że gabinet stomatologiczny 
zostanie uruchomiony po wykonaniu  niezbędnych prac remontowych, o pracy 
Koparki poinformuję po przerwie.

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. zwrócił się z prośbą o pomoc 
Urzędu Gminy przy remoncie wejścia do Pizzerii.
Przy wykonaniu wielu zadań widać nieskuteczność Pana Wójta.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że remont będzie kosztowny, 
nie ma środków na pomoc przy pizzerii, nie wolno samodzielnie zmieniać 
koncepcji przebudowy rynku przez 5 lat.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy pytał czy właściciel 
Pizzerii zwracał się o pozwolenie na prowadzenie ogródka piwnego oraz 
o podanie terminu remontu Ośrodka Zdrowia w Wielopolu Skrz.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał, co z pomieszczeniami GS „SCh” 
oraz o remont drogi Broniszów – Zapole. Niektóre przepusty zostały wykonane 
niedbale.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że radca prawny przygotował 
pismo do Gminnej Spółdzielni „SCh” o opuszczenie pomieszczeń sklepowych, 
po odpowiedzi z GS „SCh” odbędzie się spotkanie. Projekt remontu dróg jest 
jednolity dla wszystkich 4 dróg.



Pan Jan Bokota – radny z Glinka pytał kiedy zostaną usunięte jumby przy 
moście w Gliniku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli będą środki pieniężne, 
to zostaną wymienione na Kosze Kamienne.

Ad.3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin poruszył sprawę samochodu 
ciężarowego.  Stwierdził, że jest niekonieczny, należy go sprzedać, kupić 
mniejszy aby nie pomnażać kosztów. Inny wykonawca usług będzie dyktował 
cenę.

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. wnioskował aby wycofać 
z eksploatacji samochód strażacki GAZ z OSP Wielopole Sośnice.

Pan Jan Bokota – radny z Glinika wnioskował aby posiadany kamień wywozić 
na szczyty dróg.

Pan Czesław Leja - Wójt Gminy opowiedział, że zostaną podjęte działania aby 
sprzedać samochód ciężarowy, a kupić mniejszy, bardziej ekonomiczny.
Posiadany kamień wywożony jest na najbardziej uszkodzone odcinki dróg.
Sprawa dalszej eksploatacji samochodu strażackiego w Wielopolu Sośnicach 
zostanie przeanalizowana.

Ad.4. Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe za 
2011r oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011r wraz 
z informacją o stanie mienia gminnego wg stanu na 31 grudnia 2011r.

Sprawozdanie w załączeniu.

Następnie Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę 
Nr III/49/2012 z dnia 22 maja 2012r Składu Orzekającego Regionalnej Izby  
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Wójta  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  
Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2011 rok.

Uchwała w załączeniu.
Opinia RIO pozytywna.

Ad.5. Pani Renata Góra - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wyniki 
przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych.
Protokoły z kontroli wraz z zaleceniami i wnioskami zostały przekazane 
do  Urzędu  Gminy,  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Gminnego  



Ośrodka Kultury i Wypoczynku oraz Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.

Następnie Pan Zbigniew Gąsior - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
przedstawił Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 czerwca 2012r 
wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2011r.

Poinformował, że Komisja Rewizyjna przed sformułowaniem opinii – wniosku 
zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2011r, sprawozdanie 
z  wykonania  budżetu  gminy  za  2011r  wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej  w Rzeszowie z dnia 22 maja 2012r oraz informacją 
o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2012r.

Kolejno Pan Zbigniew Gąsior - Z-ca Przewodniczącego Komisji przedstawił  
Uchwałę  Nr  III/50/2012  z  dnia  20  czerwca  2012r  Składu  Orzekającego  
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Rzeszowie  w  sprawie  zaopiniowania  
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
o  udzielenie  absolutorium Wójtowi  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  z  tytułu  
wykonania budżetu gminy za 2011r.
Uchwała w załączeniu.
Opinia Składu orzekającego RIO pozytywna.

Pytania, uwagi:

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. stwierdziła, że zadłużenie gminy 
wynosi ok. 40%. pytała do jakiej wysokości może wynosić zadłużenie gminy?

Pan  Bogdan  Śiuśko  –  radny  z  Wielopola  Skrz.  pytał:  na  co  zostały  
przeznaczone kwoty: 30.000 zł planowane na inwestycję sportową oraz 
30.000 zł planowane na budowę chodnika w Wielopolu Skrz.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zadłużenie gminy nie 
może  przekroczyć  60%  wykonanych  dochodów  gminy  w  danym  roku  
budżetowym. Od 2014r będzie liczony nowym wskaźnikiem spłaty zadłużenia 
liczonym indywidualnie dla każdej gminy.
Zadania  w  zakresie  inwestycji   sportowej  i  budowy  chodników  nie  były  
realizowane w 2011r. Powyższe środki zostały przeznaczone na inne cele jako 
wolne środki.

Pan  Bogdan  Śiuśko  –  radny  z  Wielopola  Skrz.  zabierając  ponownie  głos  
stwierdził,  że nie jest  zadowolony z realizacji  niektórych zadań,  występuje  
opieszałość, nieskuteczność, spowolnienie spraw.

Pan Jan Bokota – radny z Glinika mówił o dużej ilości umorze podatków, pytał 
o  przyczynę  rezygnacji  z  rozbudowy  obiektu  sportowego  oraz  dlaczego  
dokonano zakupu kamienia na drogi z wolnej ręki czyli bez przetargu.



Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin stwierdził, że Komisji Rewizyjna nie 
musiałaby  odbyć  tyle  posiedzeń  gdyby  pracownicy  byli  przygotowani  do  
złożenia wyjaśnień.
Chcieliśmy sprawdzić rzetelnie wywóz kruszywa, powinien być przetarg. 
Radni nie są informowani o realizacji zadań inwestycyjnych.
Mogła  być  lepsza  współpraca  na  linii  radni,  Wójt  Gminy,  Urząd  Gminy.  
Podnoszę rękę za absolutorium aby poprawiła się współpraca.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy wyraził wdzięczność 
za pracę Komisji Rewizyjnej. Wiele spraw zostało wyjaśnione.
Mamy dużo inwestycji do realizacji w 2012r, aby zostały zrealizowane 
w terminie. Dajmy głos na tak za absolutorium aby udała się realizacja zadań, 
aby zacieśniła się współpraca z Radą Gminy.
Trzeba zmienić uchwałę aby Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż działek 
niezabudowanych z kwoty 300.000 zł na kwotę 100.000 zł.
Prowadzone rozmowy z Gminną Spółdzielnią „SCh” w sprawie pomieszczeń 
nie doprowadziły do ugody. Oczekujemy pisemnej odpowiedzi od zarządu 
GS „SCh”.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  ustosunkowując  się  do  przestawionych  
wyników kontroli oraz głosów w dyskusji odpowiedział: że wszystkie uwagi 
i  wnioski  zawarte  w  protokole  z  kontroli  zostaną  uwzględnione  w  pracy  
Urzędu Gminy.
Nie ma uwag do dokumentacji finansowej. Bardzo dobrze, że z pracy Komisji 
Rewizyjnej są wnioski. Nie wiadomo kiedy zajdzie potrzeba zakupu kruszywa. 
Na początku roku po zimie mieliśmy katastrofalny stan dróg. Dlatego zaszła  
pilna potrzeba zakupu kruszywa z wolnej reki, później przeprowadzony został 
przetarg.  Trzeba  ponownie  przeanalizować  dokumenty  w sprawie  remontu  
mostu w Broniszowie.
W spawie pomieszczeń GS „SCh” trwały postępowania w różnych sądach 
do 2010r. W 2011 uruchomiłem wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy  
postępowanie,  znaleziono  wspólną  drogę.  W  wyniku  postępowania  
prawniczego staliśmy się właścicielami.
Nie  rozpoczęliśmy  rozbudowy  bazy  sportowej  gdyż  wniosek  został  źle  
przygotowany. Nie można go było złożyć w terminie, będzie go można złożyć 
ponownie przy akceptacji Rady Gminy.
Urząd Gminy działa zgodnie z prawem, ma obowiązki i odpowiedzialność.  
Chcemy solidnie wykonywać swoje obowiązki.
Chcę wrócić do apelu o zacieśnienie współpracy. Aktywnie uczestniczę 
w pracach Rady Gminy. Trzeba działać w zgodzie, wojna do niczego 
nie prowadzi.
Zapewniam, że nie czuję żalu ani urazy, wszystko można wyjaśnić.
Chcę prosić Radę Gminy o decyzję w sprawach absolutorium w zgodzie 
z sumieniem. Nasza współpraca jest możliwa. Absolutorium to nie tylko ocena 



Wójta Gminy, ale wszystkich jednostek gminnych.

Pan Bogdan Śiuśko – radny z Wielopola Skrz. stwierdził, że są momenty, 
że Rada Gminy jest niepotrzebna.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrz. stwierdziła, że nie Kierownikom 
jednostek udzielamy absolutorium. 
Po  piśmie  radcy  prawnego  była  konsultacja  Prezesa  GS  „SCh”   i  radcy  
prawnego GS z Wójtem Gminy. Prace które wykonywał Pan Reguła nie były 
fakturowane  na  bieżąco.  Projekt  wniosku  w  sprawie  rozbudowy  obiektu  
sportowego wykonywał pracownik Urzędu Gminy.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że w sprawie rozbudowy bazy 
sportowej  środki  pieniężne  nie  zostały  stracone.  Wniosek  można  złożyć  
ponownie, ale trzeba mieć własne środki.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. stwierdziła, że większość gmin 
chce by prace wykonywali lokalni przedsiębiorcy, podatek zostaje w gminie.

Przerwa

Pan Robert  Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił  projekt  
uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminy  
Wielopole  Skrzyńskie  za  2011  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  
budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2011 rok.

Głosowanie:
Za                               - 10 radnych
Przeciw                      - 0 radnych
Wstrzymujących się  - 4 radnych

Uchwała został przyjęta.
Uchwała Nr XX/99/2012 w załączeniu.

Ad.6.  Pan Robert  Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt  
uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Wielopole  
Skrzyńskie za 2011 rok.

Głosowanie:
Za                         - 11 radnych
Przeciw                - 0 radnych
Wstrzymało się    - 3 radnych

Uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.
Absolutorium Wójtowi Gminy zostało udzielone.



Uchwała Nr XX/100/2012 w załączeniu.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) Pani Genowefa Kiebała – Karowa ZOSiP przedstawiła  projekt uchwały 
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej 
pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

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

Uchwała Nr XX/101/2012 w załączeniu.

2) Pan Czesław Leja – Wójt Gminy Przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych 
w Wielopolu Skrz. i Nawsiu.
Projekt uchwały został omówiony na Komisji Rozwoju Gminy, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan Bogdan Siusko – radny z Wielopola Skrz. stwierdził, że taka 
sprzedaż to zastrzyk doraźnej gotówki. Wstrzymam się od głosowania.

Głosowanie:
Za:                               8 radnych
Przeciw:                      3 radnych
Wstrzymujących się:  3 radnych

Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XX/102/2012 w załączeniu.

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

Pytania, uwagi:

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał, czy jest potrzeba budowy 
boiska „Orlik 2012”. Musimy dołożyć 400.000 zł. Nie podoba się to 



mieszkańcom.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrz. mówiła, że gmina miała nie 
dokładać do budowy boiska, co się zmieniło? Kto będzie nadzorował 
funkcjonowanie boiska.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa mówił, że jeżeli dojdzie do 
budowy „Orlika” to winien on służyć wszystkim mieszkańcom gminy.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że istnieje możliwość 
wybudowania boiska „Mój Orlik 2012” przy dotacji do 833.000 zł. W 
chwili obecnej nie ma możliwości budowy boiska z programu „ Leader”.
Boisko „Orlik” ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin mówił, że nie ma pieniędzy 
na remont dróg, jestem przeciwny budowie boiska, widzę inne potrzeby.

Pan Stanisław Paryś – radny powiatu, Dyrektor Publicznego Gminazjum 
powiedział, że wywiązała się dyskusja wokół budowy boiska „Orlik 
2012”. Nie będzie uchwały, nie będzie „Orlika”. Prosił o pozytywne 
ustosunkowanie się do projektu uchwały. Będzie korzystać młodzież ze 
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i z całej gminy. Będzie służył wiele 
lat.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał, czy radni widzą 
możliwość znalezienia pieniędzy na remont dróg.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. mówiła, że drużyna 
piłkarska wynajmuje boisko do treningu w Dębicy, koszt ok 600 zł, 
dajemy innym zarobić, rozumiem, że drogi są ważne.

Pan Józef Chodak – radny z Glinika mówił, że musimy podwyższać 
standard naszego życia. Powinniśmy sięgnąć po środki rządowe, jest to 
duża kwota, ale my też musimy dołożyć niemałe środki.

Pan Robert Pieczonka – przewodniczący Rady Gminy powiedział, że 
każdy startując na radnego myślał o „Orliku”. Jest szansa wybudowania 
boiska jeszcze w tym roku, poprawi się baza sportowa w gminie.
Wystąpił z prośbą aby przyjąć projekt uchwały.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin, Z-ca Przewodniczącego Rady 
Gminy mówił, że podobna dyskusja była prowadzona na posiedzeniu 
Komisji. Boisko „Orlik” jest prawie w każdej gminie. Taka okazja może 
się nie powtórzyć. Prace drogowe są prowadzone, dojedzie się do 
każdego domu.



Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin mówił, że w ostatnich latach 
wybudowano ponad 80 km dróg. Jest okazja do wzięcia ponad 
800.000 zł. Jestem za budową boiska „ Orlik 2012”.

Głosowanie:
Za:                              12 radnych
Przeciw:      1 radny
Wstrzymujących się:  1 radny

Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/103/2012 w załączeniu.

Ad.8. Sprawy różne.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin mówił o potrzebie naprawy dróg, 
remoncie Ośrodka Zdrowia, o potrzebie ustawienia 2-3 ławek w centrum 
Brzezin oraz o zwiększenie limitu zakupu kruszywa do 200 ton.

Pani Bożena Rogińska – Olech – p. o. Kierownika GOPS poruszyła sprawę 
pomieszczeń dla GOPS, czy jest plan działania gdyż temat poruszany jest od 
kilku lat. Potrzeba jest więcej środków pieniężnych na działalność GOPS 
w tym na zatrudnienie radcy prawnego, są niskie wynagrodzenia pracowników,
pracownik socjalny winien otrzymywać ryczałt oraz zwrot kosztów dojazdu 
do podopiecznych.     

Pan Bogdan Śiuśko – radny z Wielopola Skrz. poruszył sprawę oświetlenia 
pomnika ofiar pożaru kina w Wielopolu Skrz.

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa poruszył sprawę potrzeby kamienia na 
drogi w Broniszowie.
Mówił również o podwyżce diet dla sołtysów, gdyż diety są niesprawiedliwe, 
zbyt niskie.

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku – poruszył 
sprawę rodziny patologicznej w Gliniku.

Pan Stanisław Paryś – radny Rady Powiatu – sprawa rodziny patologicznej jest 
znana, również problem funkcjonowania gabinetu ginekologicznego.
Mówił o zadaniach jakie będą prowadzone na terenie gminy ze środków 
starostwa. Będą prowadzone prace na drodze Broniszów Lasek, Broniszów 
droga wojewódzka 1 km, osuwisko, most na drodze Brzeziny – Jaszczurowa, 
jest prośba do gminy o dofinansowanie w kwocie 200.000 zł, odnowienie 
rowów przy drogach powiatowych.



Pan Piotr Krysa – kierownik Posterunku Policji w Wielopolu Skrz. mówił, 
że sprawa rodziny z Glinika jest znana policji, prowadzone są odpowiednie 
działania.
Zna dobrze sprawę pijaństwa, żebrania, zaśmiecania rynku w Wielopolu Skrz. 
Wyeliminowanie tych zjawisk jest ważne, pomogło by w tym zamontowanie 
monitoringu.

Pan Janusz Misiora – sołtys z Wielopola Skrz. pytał czy jest odpowiednia 
powierzchnia pod boisko „Orlik 2012”, czy będzie druga transza środków 
na usuwanie skutków powodzi, czy będzie wykonany chodnik w kierunku 
Cmentarza – Śośnice.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest znany termin 
przyznania środków po powodziowych, chodnik będzie wykonany w tym roku, 
na obecnej działce powinno zmieścić się boisko „Orlik”.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika poruszył sprawę remontu w remizie, 
kolein przy wjeździe pod budynek, potrzebę konserwacji rowów, kiedy będzie 
robiony chodnik, na jakim etapie są prace przy sali gimnastycznej, kiedy 
budowa oczyszczalni, jak będzie prowadzony wywóz śmieci.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że od lipca 2013 r wywóz 
nieczystości będzie obowiązkiem gminy, opłata będzie pobierana od każdego 
mieszkańca. Koszt budowy oczyszczalni jest duży, trzeba ustalić w jaki sposób 
będzie budowana.

Pani Wiesława Mądro – pracownik GOPS poruszyła sprawę trudnych 
warunków lokalnych, wynagrodzeń pracowników, brak oddzielnego ryczałtu 
na samochód.

Pan Wiesław Pyc – radny z Nawsia prosił aby wysłać pisma do właścicieli 
drzew, krzewów przy drogach aby powycinali konary.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy powiedział, że na gminie spoczywa 
obowiązek zabezpieczenia pomieszczeń dla GOPS, zorganizuje spotkanie 
z pracownikami w celu wyjaśnienia poruszonych spraw do 15 lipca.



Ad.9. Zakończenie Sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym 
i zaproszonym gościom za udział w sesji.
Następnie dokonał zamknięcia XX Sesji Rady Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim.

Protokołował:                                                   Przewodniczący Rady Gminy:

 Jerzy Siuta                                                              Robert Pieczonka


