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

 odbytej w dniu 7 sierpnia 2012r

Otwarcia sesji dokonał Pan Robert Pieczonka Przewodniczący 

Rady Gminy.

1. Przywitał  radnych i  zaproszonych gości oraz stwierdził  quorum przy 

którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

W Sesji uczestniczyło 14 radnych ( lista gości  w załączeniu ) oraz zaproszeni 

goście ( wg załączonej listy obecności).

Zebrani  radni  i  zaproszeni  goście  minutą  ciszy  uczcili  pamięć   zmarłego 

radnego Pana Wiesława Pyca z Nawsia.

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek 

obrad.

Projekty uchwał zostały omówione na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy , 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zaproponował  zdjęcie  z  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie 

wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  nieruchomości  zabudowanych 

położonych  w  Wielopolu  Skrzyńskim  i  w  Nawsiu  gmina  Wielopole  Skrzyńskie, 

stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Nie było sprzeciwu ze strony radnych.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji

2. Informacja  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań  oraz  wykonanie  uchwał  Rady 

Gminy



3. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych

4. Rozpoznanie projektów i podjęcie uchwał:

     1) w sprawie zamiany nieruchomości

2) w  sprawie  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  w  budynku  nr  264  

w  Wielopolu  Skrzyńskim  stanowiących  własność  Gminy  Wielopole 

Skrzyńskie

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

4) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej  4,5%  alkoholu  (  z  wyjątkiem  piwa  )  na  terenie  gminy 

Wielopole  Skrzyńskie  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

5. Sprawy różne

6.  Zamknięcie sesji

Pani Halina Poręba radna z Wielopola Skrz. zaproponowała zdjęcie z porządku obrad 

projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) na terenie 

gminy Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak  i  w  miejscu  sprzedaży.  Wniosek  argumentowała  ,  że  sierpień  jest  miesiącem 

trzeźwości,  okresem pielgrzymek ,  uroczystości  patriotycznych ,  mamy 11 innych 

miesięcy w roku na uchwalenie takiej uchwały.

Zaproponowała przeniesienie uchwalenia uchwały na miesiąc wrzesień.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  poinformował  ,  że  są  złożone  wnioski  

o  wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu . Decyzja należy do Rady Gminy.

W głosowaniu na 14 radnych , 4 było za zdjęciem z porządku obrad projektu 

uchwały. Wniosek nie został uwzględniony.



 Punkt w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji został przełożony na 

koniec sesji.

Ad.2. Pan Czesław Leja wójt Gminy przedstawił informację z realizacji zadań oraz 

wykonania uchwał Rady Gminy.

Poinformował o budowie boiska „Orlik2012”. Umowa z wykonawcą zostanie 

podpisana ale 20 sierpnia 2012 r.  a  termin wykonania ustalono na 15 październik 

2012r. 

Prace remontowe przy dachu na Ośrodku Zdrowia zostaną wykonane w miesiącu 

sierpniu.

Chodnik  w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  kierunku  cmentarza  zostanie  wykonany  

w miesiącach wrzesień  -  październik 2012r.  Prowadzony  jest  remont  wodociągu  

w  Gliniku  oraz  budowa  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej.  Wykonywane  są 

remonty dróg w Broniszowie i Brzezinach ( po 2 odcinki nawierzchni asfaltowej ).

Po 20 sierpnia będą niewielkie ilości dostawy kruszywa.

Poinformował  również  o  odbytej  uroczystości  730 lecia  miejscowości  Broniszów 

oraz o pikniku rodzinnym w Wielopolu Skrz.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała czy i kiedy będą 

funkcjonować przedszkola przy szkołach ze środków unijnych oraz o rozstrzygnięcie 

przetargu na dożywianie w szkołach.

 Pan  Czesław  Leja  -Wójt  Gminy  w  odpowiedzi  na  zadane  pytania 

poinformował , że przedszkola w szkołach podstawowych ze środków unijnychbędą 

funkcjonować od września 2013 r.

W obecnym roku szkolnym opieką przedszkolną obięte zostaną dzieci 5 letnie.

Jest możliwość zatrudnienia stażystów do pomocy nauczycielom w przedszkolach.

O  wynikach  przetargu  na  dożywianie  dzieci  informację  po  przerwie  przedstawi 

dyrektor ZOSiP.



Pan Józef Chodak – radny z Glinika pytał na jakim etapie są plany z budową 

sali  gimnastycznej  w  Gliniku  oraz  kiedy  będzie  prowadzony  remont  wjazdu  do 

remizy.

Pan  Andrzej  Róg  –  radny  z  Broniszowa  poruszył  sprawę  przetargu  na 

dożywianie dzieci w szkołach. Uznał , że nierealne jest dożywianie za cenę 1,90 zł.

Pan  Jan  Bokota  radny,  sołtys  z  Glinika  pytał  kiedy  będzie  pozwolenie  na 

budowę sali sportowej w Gliniku .

Poruszył również sprawę remontu wodociągu w Gliniku . Linia wodociągowa mogła 

przebiegać  tak  jak  dotychczas  a  nie  drogą  utwardzoną  ,  nie  było  rozmowy  

z mieszkańcami.

Pan Czesław Leja  Wójt  Gminy  odpowiedział  ,  że  jest  problem z  wodą  do 

budynku remizy OSP. Nie było zgody niektórych mieszkańców . Aby obejść posesję 

położono nową rurę.

 Uzupełniona jest dokumentacja przez Starostwo Powiatowe w celu wydania 

pozwolenia na budowę sali sportowej.

Pan  Bogdan  Siuśko  –  radny  z  Wielopola  Skrz.  wnioskował  aby  sprzedać 

samochód ciężarowy z żurawiem oraz samochód  UAZ z OSP Wielopole Sośnice ze 

względu na duże koszty eksploatacji. 

Należy skierować do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnej w sprawie budowy 

na terenie gminy zastawek przeciwpowodziowych.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  poruszył  sprawę  nieobecności 

inspektora nadzoru przy prowadzonych remontach dróg.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin mówił również o obowiązkowym 

udziale inspektora nadzoru w czasie prowadzonych prac przy remoncie dróg



Poinformował  ,  że  wodociąg  w  Gliniku  był  budowany  przy  udziale  środków 

pieniężnych Kółka Rolniczego.

Pan  Krzysztof  Gąsior  -  radny  z  Brzezin  powiedział,  że  praca  inspektora 

nadzoru będzie kontrolowana przez radnych.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział , że będzie sprawdzana praca 

inspektora nadzoru. Ma nadzorować wykonanie każdego etapu prac

       przerwa

Pan  Antoni  Balicki  Dyrektor  ZOSiP   poinformował  o  wynikach  przetargu  na 

dożywianie  dzieci  w szkołach.  Wpłynęło 6 ofert.  Wybrana  została  oferta  złożona 

przez  firmę  :  „Mała  gastronomia  ''  Mariusz  Szymański  .  Posiłki  będą 

przygotowywane za kwotę 1,90zł wg załączonego jadłospisu.

Jeżeli  posiłki  nie  będą  spełniać  określonych  wymogów  umowa  może  zostać 

rozwiązana.

Ad.3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

W tym punkcie radni nie zabrali głosu.

Ad.4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał

1) Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w  sprawie 

zamiany nieruchomości.

Pan  Jan  Świstak  -  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – przedstawił pozytywną opinię komisji.



Głosowanie

 za    14 radnych

przeciw  0 radnych

wstrzymujących się  0 radnych

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała XXI/104/2012 w załączeniu.

2) Pan Czesław Leja Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży  lokali  mieszkaniowych  w  budynku  nr  264  w  Wielopolu 

Skrzyńskim stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 Pytania,uwagi

Pan Bogdan Siuśko - radny z Wielopola Skrz. powiedział  ,  że sprzedajemy 

mieszkania a w przyszłości nie będziemy mieć mieszkań socjalnych.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin pytał jakie to są mieszkania , czy 

komunalne czy socjalne.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika pytał czy Rada Gminy ma wpływ na 

ustalenie ceny mieszkań, czy można ustalić cenę minimalną.

Pan  Jan  Świstak  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  

i  Ochrony Środowiska poinformował ,że wyceny mieszkań dokona  rzeczoznawca 

majątkowy a Rada Gminy zostanie poinformowana o wysokości wyceny.

Komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały.



Glosowanie

za 12 radnych

przeciw 0 radnych

wstrzymujących 2 radnych

Uchwala została przyjęta.

Uchwała Nr XXI/105/2012 w załączeniu.

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Pytania, uwagi.

Pan Marek Mucha – Radny z Nawsia pytał, ile wyniesie koszt wybudowania boiska 

„Orlik 2012” 

Pan  Czesław  Leja  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  wartość  całego  obiektu  to  ok. 

1130.000 zł. Ostateczną cenę ustali przeprowadzony przetarg. 

Pan Józef Chodak – Radny z Glinika powiedział, że Glinik został oszukany z salą 

sportową, przesuwaliśmy w budżecie pieniądze w poprzednich latach. Prace ciągną 

się  od  kilku  lat.  Był  nieuczciwy  projektant.  Trzeba  szybko  zamknąć  prace  nad 

dokumentacją i przystąpić do budowy. 

Pan Łukasz Dziok – podinspektor UG poinformował o podjętych w ostatnim okresie 

działaniach w sprawie budowy w sali sportowej w Gliniku. 

Wniosek z dokumentacją budowlaną został złożony do Starosty w dn. 31.10.2011 r. , 

końcem  grudnia  została  wydana  decyzja.  Następnie  nastąpiło  odwołanie  do 

Wojewody,  a  17.02.2012  r.  uchylenie  decyzji  Starosty.  W maju  2012  r.  sprawa 



wróciła  do  ponownego rozpatrzenia.  W dniu  31.05.2012 r.  nastąpiło  uzupełnienie 

dokumentacji. W tej chwili przygotowywany jest wniosek na budowę. 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika mówiąc o podjętych działaniach w sali 

sportowej  zwrócił  uwagę,  że  starostwo  przetrzymało  sprawę  załatwienia 

dokumentacji  ponad  3  miesiące.  Należy  przyśpieszyć  działania  w  prawie 

dokumentacji. 

Pan Jan  Świstak  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa i  Ochrony 

Środowiska przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

Glosowanie

za 10 radnych

przeciw 1 radnych

wstrzymujących się 3 radnych

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr XXI/106/2012 w załączeniu.

4) pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt 

uchwały  w  sprawie  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) na terenie gminy 

Wielopole  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  jak  

i w miejscu sprzedaży.



Pytania, uwagi.

 Pan Józef Chodak – Przewodniczący Komisji Oświaty , Kultury , Zdrowia , Spraw 

Socjalnych ,  Porządku Publicznego powiedział  ,  że  są  głosy  aby nie  przyjmować 

uchwały w sierpniu między innymi za to , że jest to miesiąc trzeźwości.

Projekt uchwały ponownie przekazać pod obrady komisji.

Pan Jan Bokota - radny, sołtys Z Glinika prosi o odrzucenie projektu uchwały 

na tej sesji. Podtrzymuję uzasadnienia zgłoszone na początku sesji.

Głosowanie:

za 4 radnych

przeciw 6 radnych

wstrzymało się 3 radnych

Uchwała nie została przyjęta. 

Ad. 5. Sprawy różne.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika poruszył sprawę wycinki gałęzi przy 

drogach  gminnych.  Do  właścicieli  działek  należy  wysłać  pisma  o  obowiązku 

wycinki. Pytał również kiedy będzie dostarczony kamień na drogi.

Pan Bogdan  Siuśko  –  radny z  Wielopola  Skrz.  zwrócił  uwagę na  potrzebę 

wycięcia konarów koło pana Brzozy, gdyż zagraża linii energetycznej, telefonicznej.

Pan Zbigniew Gąsior  –  radny z  Brzezin również poruszył  sprawę wycięcia 

krzaków  i konarów. Jest to obowiązek właścicieli posesji.

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrz. pytał kiedy rozpoczną się prace 

remontowe  przy  budynku  koło  kościoła  w  Wielopolu  Skrz..  Zawnioskował,  aby 

parking w rynku był udostępniony na parkowanie samochodów na 1 godzinę, gdyż 



obecnie parking jest zajęty przez cały dzień. Parkują osoby dojeżdżające do pracy  

w innych miejscowościach. Należy pomalować kładki na rzece Wielopolce.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że malowanie kładek zostanie 

przeprowadzone  w  najbliższych  dniach.  W sprawie  postoju  na  parkingu  zostanie 

wysłane pismo do Starostwa, gdyż jest on zlokalizowany w pasie drogi powiatowej.

Przy remoncie budynku koło kościoła prace mają ruszyć w miesiącu wrześniu.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz.  mówiła o potrzebie obcięcia 

gałęzi  na  drzewie  (kasztanowcu)  obok  Policji,  gdyż  zagrażają  dzieciom  oraz 

zasłaniają latarnię.

Czy będzie prowadzona budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wielopolu. 

Pytała  co  będzie  jeżeli  posiłki  dla  dzieci  będą  przygotowywane  niezgodnie  

z jadłospisem.

Pan  Marek  Mucha  –  radny  z  Nawsia  pytał  ile  wynosi  koszt  budowy  sali 

sportowej  w  Gliniku  oraz  czy  został  skierowany  pozew  do  sądu  w  sprawie 

pomieszczeń sklepowych GS „SCh”.

Pani Renata Góra - radna z Wielopola Skrz. mówiła o potrzebie oświetlenia 

ulicznego przy drodze Wielopole – Nowa Wieś. Pytała czy mogą być wprowadzone 

zmiany w jadłospisach na dożywianie dzieci.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin pytał co ze spółkami wodnymi.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika ponowił prośbę o remont wjazdu do 

remizy OSP w Gliniku.

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa poruszył sprawę budowy poboczy przy 

remontowanych drogach oraz potrzebę wymiany okien w budynku wielofunkcyjnym 



w Broniszowie.

Przy drodze Broniszów – Zagorzyce powinno być zamontowane 3 przepusty a jest 2.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  mówił,  że  realizacja  projektów 

drogowych winna być kontrolowana na bieżąco. Należy oznaczyć teren graniczny 

parku krajobrazowego.

Pan  bogdan  Siuśko  –  radny  z  Wielopola  Skrz.  przypomniał  o  naborze 

wniosków  z  programem  „Leader”  w  miesiącu  wrześniu  m.  in.  na  plac  zabaw, 

budynek na stadionie.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział,  że drzewo zostanie obcięte. 

Jeżeli  posiłki  będą  niezgodne  z  jadłospisem,  umowa  z  1  miesięcznym 

wypowiedzeniem może być rozwiązana, a zorganizowany nowy przetarg.

Koszt budowy sali sportowej to około 3,5 mln zł.

Został  skierowany  pozew  do  sądu  w  sprawie  pomieszczeń  GS  „SCh”.  Koszt 

oświetlenia drogi Wielopole – Nowa Wieś to około 16 000 zł. Obecnie brak środków 

pieniężnych.

Ad.1. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej Sesji.

Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  czy  radni 

wnoszą uwagi lub pytania do protokołu z XX Sesji rady Gminy. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych.

Protokół został przyjęty.

Ad.2. Zamkniecie Sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym  

i zaproszonym gościom za udział w Sesji.



Następnie dokonał zamknięcia XXI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

Protokołował Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Siuta Robert Pieczonka


