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

odbytej w dniu 21 sierpnia 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:

Sesja  została  zwołana  w  związku  z  potrzebą  podjęcia  uchwały  w  sprawie 
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w związku z wnioskiem na 
budowę  kanalizacji  dla  części  Wielopola  oraz  wodociągu  dla  części  Wielopola  i 
Nawsia.

Porządek obrad:
1. Informacja  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań  oraz  wykonania  uchwał  Rady 

Gminy. 
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
3. Rozpatrzenie projektów, podjęcie uchwał:

1) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie Sesji.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad sesji.

Ad.1. Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji zadań oraz
wykonania uchwał Rady Gminy.
Poinformował o przetargu na budowę boiska „Orlik 2012”. Wybrana została 
firma z Jasła, która przedstawiła ofertę na kwotę 730.000 zł I etap. W terminie 
późniejszym II etap – budynek socjalny i oświetlenie.
Trwa  realizacja  wniosku  drogowego,  budowa  nawierzchni  asfaltowych  
w Brzezinach i  Broniszowie – termin 24.08.2012r.  Odbyła się  konsultacja  
w Urzędzie  Marszałkowskim w sprawie  budowy obiektów sportowych,  sal 
gimnastycznych. Będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 1 mln 
zł  oraz  500  tys  zł  z  Totalizatora  sportowego.  Prowadzone  są  prace  nad 
dokumentacją  sali  gimnastycznej  w  Gliniku,  jest  decyzja  lokalizacyjna, 
złożony został wniosek o pozwolenia na budowę.
Trwa nabór wniosków na małe granty do 15.11.2012r.
Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 
dokonali przeglądu stanu technicznego budynku na stadionie.



Pytania, uwagi.

Pan  Bogdan  Siuśko  –  radny  z  Wielopola  Skrz.  wystąpił  z  prośbą,  aby 
ponownie  wystąpić  z  pismem  do  Podkarpackiego  Zarządu  Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w sprawie budowy polderów i zastawek wodnych.

Pan  Jan  Bokota  –  radny,  Sołtys  z  Glinika  poruszył  sprawę  budowy  sali 
gimnastycznej przy szkole Podstawowej, należy przyspieszyć prace związane 
z opracowaniem dokumentacji i pozwoleniem na budowę.
Przy  budowie  chodnika  w  Gliniku  nie  uwzględniono  przepustu  w  rejonie 
Chodaka i Bieszczada.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  dokumentacja  jest 
opracowana, trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę,sprawa się 
przeciąga ze względu na protesty. Nabór wniosków na dofinansowanie budowy 
sali gimnastycznej będzie w listopadzie 2012r.
Można uzyskać środki pieniężne na tzw. „małe projekty”.
Gmina wykorzystała kwotę 22.000 zł na adaptacje sali w Gliniku.

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. poruszył sprawy budowy placu 
zabaw w Wielopolu Skrz. ze środków „ Leader”.

Ad. 2. Interpelacje,wnioski i zapytania radnych.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  wnioskował  o  udział  członków 
Komisji  Rewizyjnej  w  odbiorze  wykonanych  remontów  dróg  gminnych. 
Wykonawcy stosują złej jakości kruszywo, układają 5-7 cm, a powinno być 10 
cm. Inspektor nadzoru winien być na miejscu przy wszystkich wykonywanych 
pracach.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika poruszył sprawę naprawy wjazdu do 
remizy OSP w Gliniku oraz potrzebę dostawy kruszywa na drogi w Gliniku. 
Zabezpieczenia mostów na rzece Wielopolce. Pytał kiedy rozpoczną się prace 
przy kanalizacji o oczyszczalni ścieków.

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin mówił, że w czasie dowozu kruszywa 
na drogi doszło do spękania nawierzchni drogi na Podkościele. Mieszkańcy  
zgłaszają pretensje, trzeba naprawić spękania.

Pan Jan Świstak – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, radny z Brzezin pytał 
czy został sporządzony wniosek na środki na wybudowaną salę gimnastyczną 
w Brzezinach, trzeba również wnioskować o środki na salę w Gliniku.



Ad. 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Głosowanie:
za :                              14 radnych
przeciw :                     0 radnych
Wstrzymujących się : 0 radny.

Uchwała Nr XXII/107/2012 została przyjęta – w załączeniu.

Ad. 4. Sprawy różne.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał, czy w bieżącym roku będzie 
dostawa kamienia na błotniste drogi.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  jeżeli  będą  środki  to 
przewiduje się dostawę 100 ton kruszywa.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin, zgłosił potrzebę wywiezienia ziemi 
obok rzeki z posiadłości Pana Krzysztofa Chajec.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. pytała co zrobiono w sprawie 
przejęcia  przez  gminę  pomieszczeń  sklepu  65 „SCh”.  Kiedy  rozpoczną  się 
prace  przy  budynku  koło  kościoła  w  Wielopolu  Skrz.  oraz  kiedy  będą 
prowadzone  prace  przy  odwodnieniu  i  kanalizacji  Ośrodka  Zdrowia  
w Wielopolu Skrzyńskim.
Pytała również czy przejdą dwa wnioski na salę gimnastyczną w Brzezinach 
i Gliniku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że raczej brany będzie pod  
uwagę  jeden  wniosek  do  kwoty  1  mln  zł.  W  najbliższych  dniach  będą  
prowadzone prace przy Ośrodku Zdrowia.
Na  wykonanie  prac  przy  budynku  koło  kościoła  został  przeprowadzony  
przetarg, prace rozpoczną się w październiku 2012.
W  sprawie  pomieszczeń  sklepowych  została  wniesiona  opłata  sądowa,  
czekamy na termin rozprawy.

Pan  bogdan  Siuśko  –  radny  z  Wielopola  Skrz.  wnioskował,  aby  sprzedać  
samochód ciężarowy renault i samochód strażacki UAZ. 

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  wnioskował  aby  ze  sprzedaży 
samochodu ciężarowego zakupić nowy samochód do 5 ton – wywrotkę.



Pan Czesław Leja  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  jeżeli  uda  się  sprzedać 
samochód ciężarowy, to zachodzi potrzeba zakupu samochodu typu bus, może 
uda się zakupić małą wywrotkę.
         
Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa wnioskował aby w projekcie nowego 
budżetu uwzględnić remont drogi Wielopole Skrz. - Nawsie Rzeki.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia poparł remont drogi Nawsie – Rzeki oraz 
poruszył sprawę wycinki krzaków – gałęzi przy drogach gminnych.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  wnioskował,  aby  poszukać 
odpowiedniego  przepisu  z  ustawy  o  wycięciu  gałęzi  i  wysłać  pisma  do 
właścicieli.
Przy wycince pracujący winni mieć wyznaczoną dniówkę zadaniową.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że zostaną wysłane pisma do 
właścicieli zakrzaczonych gruntów przy drogach. W miesiącu wrzesień  będą 
pracownicy do wycinki zakrzaczeń. 

Pan Jan  Świstak  –  Z-ca  Przewodniczącego Rady  Gminy,  radny z  Brzezin  
poruszył sprawę uszkodzonego przepustu (Śliwa, Pociask), braku pobocza przy 
nowo  wyremontowanych  dróg  oraz  popękanej  drogi  na  stawy,  droga  na   
Longosza oraz droga na Jamszczę. 

Ad.6. Zakończenie Sesji.

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

Protokołował:                                                 Przewodniczący Rady Gminy:

  Jerzy Siuta                                                              Robert Pieczonka


