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

odbytej w dniu 14 grudnia 2012 r.

          Sesja rozpoczęła się o godz. 1300 w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.
          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 15 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz 
zaproszeni goście (wg załączonej listy obecności).
          Projekty uchwał zostały i mówione na dwóch posiedzeniach Komisji 
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

          Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował włączenie do 
porządku obrad 4 projektów uchwał:

1) w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji 
ze  środków  budżetu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  dla  spółek 
wodnych działających na terenie gminy.

2) w  sprawie  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Ropczycko  - 
Sędziszowskiego.

3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki mad zabytkami 
na lata 2012-2016.

4) w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim z  dnia  2  grudnia  2012 r.  w sprawie  ustalenia  stałych 
składów osobowych Komisji Rady Gminy.

Radni  wyrazili  zgodę  na  włączenie  do  porządku  obrad  wymienionych 
uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:
1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał 

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



1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Wielopole Skrzyńskie.
2)  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu 
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  i  zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
3)  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  terenie  gminy 
Wielopole Skrzyńskie.
4) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.
5) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6)  w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  oraz  sposobu  rozliczania 
dotacji ze środków budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie dla spółek 
wodnych działających na terenie gminy.
7)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-
Sędziszowskiego.
8)  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10)  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  I/3/2010  Rady  Gminy 
w Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia  2  grudnia  2010  r.  w  sprawie 
ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy.

4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty do realizacji jednomyślnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał 
Rady Gminy.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował o zakończeniu prac przy 
I etapie budowy boiska „Orlik 2012”.
Do wykonania pozostał budynek socjalny i oświetlenie. 
Trwają prace adaptacyjne przy budynku wielofunkcyjnym przy kościele 



w Wielopolu  Skrz.,  głównie  przy  dachu.  Koniec  prac  przewidziany  na 
październik 2013 r.
Padający śnieg i silny wiatr powodują zawiewanie dróg, prowadzone jest 
odśnieżanie.
Wytypowano  3  drogi  do  wniosku  Wojewody  Podkarpackiego,  które 
zostały uszkodzone w czasie powodzi.
Odwołane zostało spotkanie w Gliniku w sprawie polderów zaplanowane 
na  17.12.2012  r.  ze  względu  na  niemożliwość  przybycia  Dyrektora 
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Poinformował,  że  odwiedzi  wszystkie  szkoły  w  sprawie  realizacji 
programu deficytu uczniów i uzdolnionych.

Pytania:

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. pytał o projekt na budowę 
chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej  oraz  o  dowóz  uczniów z  dolnego 
Broniszowa  do  szkoły  Podstawowej  w  Broniszowie,  zamiast  żeby 
chodziły do szkoły w Niedźwiadzie.

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrz. pytał o budowę chodnika 
w kierunku Ropczyc.

Pan  Jan  Bokota  –  radny,  sołtys  z  Glinika  poruszył  sprawę  słabego 
odśnieżania drogi w Gliniku na Ziarnika.
Termin  zebrania  wiejskiego  został  wcześniej  ustalony,  mieszkańcy 
powiadomieni, jak go odwołać.
W ramach składanego wniosku uwzględnił drogę od Pana Bolesława Króla 
w kierunku Cmentarza.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. poruszyła sprawę przejazdu 
przez  centrum  Wielopola  Skrz.  m.in.  koło  kościoła,  drogą  powiatową 
ciężkich  samochodów  ciężarowych.  Pękają  mury  Kościoła,  starych 
domów. Należy ograniczyć ruch. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy wyjaśnił, że zebranie w Gliniku należy 
odwołać,  gdyż  nie  będzie  mógł  w  nim  uczestniczyć  Dyrektor 
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Przy budowie chodnika w Gliniku trzeba będzie zaplanować zatoczkę dla 
samochodów. Należy podjąć działania aby dzieci z dolnego Broniszowa 



uczęszczały  do  szkoły  w  Broniszowie.  Wystąpię  do  Starosty  aby 
ograniczyć ruch ciężkich samochodów w centrum Wielopola Skrz.

Pan  Andrzej  Róg  –  radny  z  Broniszowa  pytał,  jakie  drogi  zostały 
uwzględnione we wniosku, czy jest droga Wielopole – Nawsie Rzeki.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że we wniosku planuje się 
drogi: Nawsie Folwark, Glinik Jabłonna, Brzeziny Górne – Nowa Wieś, 
nie ma drogi Wielopole Nawsie Rzeki. 

Pan  Bogdan  Siuśko  –  radny  z  Wielopola  Skrz.  mówił,  że  kończy  się 
umowa wynajmu Ośrodka Zdrowia dla  NZOZ „Piomar”. Należy ponowić 
starania o zatrudnienie lekarza ginekologa w Wielopolu Skrz.

Pani  Maria  Żywot  –  radna,  sołtys  z  Nawsia  prosiła  aby  zrealizować 
marzenia  zmarłego  radnego  Wiesława  Pyca  i  uwzględnić  remont  drogi 
Wielopole – Nawsie Rzeki.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin mówił, że radni z Nawsia mogą 
zamienić drogi do remontu.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że będą podjęte starania o 
zatrudnienie  lekarza  ginekologa.  W  najbliższym  czasie  będzie 
uruchomiony gabinet stomatologiczny w Brzezinach, z którego usług będą 
mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

Ad. 2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia poruszył sprawę wywozu żużlu na 
wzniesienie  dróg  oraz  odśnieżanie  drogi  w  kierunku  Jajko  Stanisław, 
Traciak, Kut Piotr.
Priorytetem do wniosku powinna być droga Nawsie Folwark.

Ad. 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie 
gminy Wielopole Skrz.



Pytania, uwagi

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. pytała co będzie należało 
zrobić z popiołem z pieców.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał, co należy zrobić z osadem 
z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy wyjaśnił, że zimny popiół winien trafić 
do worków czarnych a osad winien być wywieziony na wysypisko.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wyjaśnił, że popiół to żużel i jeżeli 
nie jest zanieczyszczony, może być wysypany na drogi gruntowe.

Głosowanie:
za                     15 radnych
przeciw            0 radnych
wstrzymało się 0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
Uchwała Nr XXVI/129/2012 w załączeniu.

2) Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług  w  zakresie  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Głosowanie:
za                    15 radnych
przeciw           0 radnych
wstrzymało się  0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXVI/130/2012 w załączeniu.

3) Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 



odpadami komunalnymi składanej  przez właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Głosowanie:
za                    15 radnych
przeciw           0 radnych
wstrzymało się  0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXVI/131/2012 w załączeniu.

4) Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały 
w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Głosowanie:
za                   15 radnych
przeciw           0 radnych
wstrzymał się  0 radnych

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXVI/132/2012 w załączeniu.

5) Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały 
w sprawie  przyjęcia  do realizacji  projektu  współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytania, uwagi

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz.  pytał,  jakie będą koszty 
funkcjonowania tych przedszkoli.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrz. pytała, czy należy ponosić 
dodatkowe  koszty,  jeżeli  w  Wielopolu  Skrz.  w  2013r  zostanie 
uruchomione  nowe  przedszkole.  Mam  mieszane  uczucia  związane 
z uruchomieniem kolejnych przedszkoli.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin mówił,  że gminy rezygnują 
z udziału w tych programach gdyż muszą ponosić coraz to większe koszty.



Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin mówił aby uratować przedszkole 
w Brzezinach – Berdechowie, pytał czy nie jest to pretekst do likwidacji 
szkoły.

Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  powiedział, 
że gmina  przystępując  do  realizacji  projektu  będzie  miała  dobrze 
zabezpieczona opiekę nad dziećmi.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że koszty jakie poniesie 
gmina na dopłatę do przedszkoli to ok. 0,5 km drogi.
Stwierdził, że nie wie dlaczego ludzie mówią, że będzie likwidacja szkoły 
w Berdechowie.

Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  pytał,  ile  wynoszą  opłaty 
za przedszkole w Wielopolu Skrz.

Pani  Barbara  Musiał  –  Dyrektor  Publicznego Przedszkola  w Wielopolu 
Skrz.  poinformowała,  że  w ramach  podstawy  programowej  rodzice  nie 
ponoszą opłaty. Za dodatkowe godziny stawka wynosi 1,20 zł za godzinę. 
Stawka  dzienna  za  wyżywienie  wynosi  4  zł.  Koszt  pobytu  1  dziecka 
wynosi od 170 – 200zł miesięcznie.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa stwierdził,  że jeżeli  nie będzie 
przedszkola w Broniszowie to nastąpi dalsza degradacja szkoły.

Pan Józef Chodak – radny z Glinika, Przewodniczący Komisji  Oświaty 
i Kultury stwierdził, że nie jest to nowy projekt, przedszkola według tego 
programu działały w poprzednich latach na terenie naszej  gminy. Jeżeli 
udało się załatwić projekt , stworzy to możliwość wcześniejszej edukacji 
dzieci.  Nie  zmieniajmy  stawek  odpłatności  za  przedszkole,  zrobimy  to 
jeżeli stworzymy dzieciom lepsze warunki w nowym budynku.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika mówił, że sam składał wniosek 
o uruchomienie oddziału przedszkolnego.

Pan Jan Świstak Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, radny z Brzezin 
stwierdził,  że  jest  zaskoczony  wypowiedziami  aby  nie  uruchamiać 
oddziałów  przedszkolnych.  Przecież  podjęliśmy  już  wcześniej  decyzję, 



że jeżeli będzie możliwość to uruchomimy oddziały przedszkolne.

Pan  Czesław Leja  –  Wójt  Gminy  poinformował,  że  aby  przystąpić  do 
projektu w oddziale musi być co najmniej 22 uczniów, możemy utworzyć 
tylko 3 przedszkola.

Pan Józef Chodak – radny z Glinika powiedział,  że przez Radę Gminy 
była podejmowana uchwała o utworzeniu przedszkoli.

Głosowanie:
za                 7 radnych
przeciw         0 radnych
wstrzymało się  8 radnych

Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/133/2012 w załączeniu.

6) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji ze 
środków budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie dla spółek wodnych 
działających na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Głosowanie:
za                   15 radnych
przeciw           0 radnych
wstrzymało się   0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXVI/134/2012 w załączeniu.

7) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – 
Sędziszowskiego.

Pytania:
Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. oraz Pan Krzysztof Gąsior 
radny  z  Brzezin  pytali  czy  osoba  uczęszczająca  na  Warsztaty  Terapii 
Zajęciowej w Ropczycach nie może uczęszczać na Warsztaty w Wielopolu 
Skrzyńskim.



Pan Marek Mucha – radny z Nawsia powiedział aby w tym roku pokryć 
koszty WTZ a w następnym przenieść tę osobę do Wielopola Skrz.

Głosowanie:
za                     15 radnych
przeciw             0 radnych
wstrzymało się  0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXVI/135/2012 w załączeniu.

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

Głosowanie:
za                 15 radnych
przeciw         0 radnych
wstrzymało się   0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXVI/136/2012 w załączeniu.

9) Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy, 
Przewodniczący Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie uchwalenia 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych.

Pytania, uwagi:

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia  ocenił,  że program jest  obszerny. 
Komisja Rewizyjna dokonała Kontroli realizacji programu. W pkt. 5 jest 
zapis, że członkowie Komisji pobierają diety. Jeżeli Komisja spotyka się, 
powinni członkowie otrzymywać diety.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że członkowie 
Komisji  pobrali  diety  tylko  raz,  uznali  że  będą  pracować  społecznie. 
Poinformował,  że  za  2011  r.  na  terenie  gminy  zakupiono  alkoholu  za 
kwotę 2.704.296 zł.



W gminie  działa  punkt  konsultacyjny,  w którym osobom uzależnionym 
porad udziela psycholog. Przyjęto 27 osób. Komisja odbyła spotkania z 25 
osobami.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał, czy z tych pieniędzy będzie 
w 2013 r. opłacony pracownik na boisku „Orlik 2012”.

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku mówił aby 
porównać wydatki na alkohol z wydatkami na przedszkola. 

Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Gminnej  Komisji  wyraził 
podziękowania szkołom, GOPS, Policji i wszystkim ,którzy podejmowali 
działania  w  zakresie  profilaktyki  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych.

Głosowanie:
za                  15 radnych
przeciw          0 radnych
wstrzymało się   0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała NR XXVI/137/2012 w załączeniu.

10) Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy 
przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu Opieki nad zabytkami na lata 2012 – 2016.

Głosowanie:
za                   14 radnych
przeciw          0 radnych
wstrzymał się  1 radny.

Uchwała została przyjęta.
Uchwała NR XXVI/138/2012 w załączeniu.

11) Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy 
przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 
Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy.



Głosowanie:
za                15 radnych
przeciw        0 radnych
wstrzymało się   0 radnych

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXVI/139/2012 w załączeniu.

Ad. 4. Sprawy różne.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  poinformował,  że  w  2013  r.  będą 
prowadzone  prace  przy  drodze  wojewódzkiej  w  Gliniku  i  Wielopolu 
Skrzyńskim, czynione są starania o środki na budowę kładki na potoku 
Liwek w Wielopolu Skrz.

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin pytał,  co będzie przeszkadzało 
w uruchomieniu  przedszkola  w  Berdechowie,  jeżeli  będzie  przedszkole 
w Brzezinach.
Śnieg  na  konarach  drzew  w  Broniszowie  powoduje  ich  zwisanie 
co stwarza niebezpieczeństwo dla samochodów.
Rosnące drzewa w wielu miejscach zasłaniają świecące lampy uliczne.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  sprawa  rozmieszczenia 
przedszkoli zostanie rozeznana, mamy czas do września 2013 r.

Pan  Jan  Bokota  –  radny,  sołtys  z  Glinika  prosił  o  ustawienie  znaku 
ograniczenia  tonażu na drodze w Gliniku Zapole oraz o naprawę drogi 
wojewódzkiej.  Mówił  również  aby  nie  odwoływać  zebrania  wiejskiego 
w Gliniku, można omówić temat kanalizacji.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  zebranie  należy 
odwołać, gdyż nie zostanie spełniony cel jego zwołania. 

Pani  Halina  Poręba  –  radna  z  Wielopola  Skrz.  zwróciła  się  z  prośbą 
o zakup  ciągnika  do  odśnieżania  centrum  Wielopola,  chodników, 
zaplanować  środki  w  przyszłorocznym  budżecie.  Mówił  o  zagrożeniu 
wścieklizną na terenie gminy.



Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrz. prosiła o podanie komu Wójt 
Gminy przyznał nagrody - kadrze nauczycielskiej. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z regulaminem 
miał do podziału 8.000 zł. Nagrodę otrzymali:
Pan  Mariusz  Mosior  –  V-ce  Dyrektor  Publicznego  Gimnazjum 
w Wielopolu  Skrz.,  Pani  Wiesława  Ludwin  –  Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej  w  Brzezinach,  Pani  Krystyna  Paryś  –  Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej  w  Nawsiu,  Pan  Dariusz  Wielgus  –  nauczyciel  w  Szkole 
Podstawowej w Broniszowie. 

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  prosił  o  ustawienie  tablicy 
Informacyjnej o Czarnorzeckim Parku Krajobrazowym w Brzezinach.
Wnioskował  aby  zrezygnować  z  nagród  dla  Dyrektorów  szkół, 
przyznawać dyplomy.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że musimy przestrzegać 
obowiązującego prawa, nagrody są wydzielone w budżecie gminy.

Pan  Henryk  Olech  –  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Gliniku  mówił, 
że pula  na  nagrody  jest  zgodna  z  obowiązującym  prawem.  Radny  nie 
będzie decydował o przyznawaniu nagród. 

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia mówił, że jako Rada Gminy musimy 
działać w obrębie prawa.
Pytał, czy była interwencja w Starostwie w sprawie zimowego utrzymania 
drogi Nawsie Radaj, prosił i interwencję radnych rady powiatu.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  interweniował 
w Starostwie w sprawie zimowego utrzymania drogi Nawsie Radaj,  ma 
być również znak ostrzegawczy o oszronieniu i śliskości jezdni.

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa zwrócił się ponownie o podwyżkę 
diet  lub  ryczałtu,  gdyż  środki  jakie  otrzymuje  nie  pokrywają  jego 
wydatków na działalność jako sołtysa.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa wynagrodzeń 
dla sołtysów zostanie ustalona do końca stycznia 2013 r.



Pan Janusz Misiora – sołtys z Wielopola Skrz. poruszył sprawę słabego 
zimowego utrzymania drogi Wielopole – Nawsie -  Strzyżów, wypadnięcia 
kostki na rynku w Wielopolu Skrz. oraz remontu drogi Glinik Jabłonna. 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika poruszył sprawę budowy zatoczki 
koło Kółka Rolniczego w Gliniku dla wysiadających dzieci oraz przejścia 
przez drogę koło szkoły.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  zatoczka  zostanie 
wybudowana przy realizacji chodnika, przejście dla pieszych koło szkoły 
jet w trakcie załatwiania.

Pan Jan Świstak – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, radny z Brzezin 
pytał  na  jakim  etapie  załatwiania  jest  projekt  prywatno  –  publiczny 
w sprawie  oczyszczalni,  kanalizacji.  Należy  ograniczyć  świecenie 
niektórych lamp ulicznych oraz obciąć konary drzew przy drodze Glinik 
na Ziarnika.
Poruszył sprawę handlu prosiętami w niedzielę, należy przestrzegać aby 
handel był prowadzony w poniedziałek od godz. 500.
Na drodze  powiatowej  w Brzezinach należy ustawić  znaki  informujące 
o kierunkach do przysiółków.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  trwają  prace 
przygotowawcze koncepcji w sprawie współpracy publiczno – prywatnej. 
Sprawa sprzedaży prosiąt musi być uregulowana, handel winien odbywać 
się w poniedziałek nie wcześniej niż od godz. 500.
Dokonamy  przeglądu  lamp  ulicznych  oraz  czasu  świecenia.  Należy 
ustawić tablice informacyjne o przysiółkach w Brzezinach.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował aby handel prosiętami 
przesunąć  na  sobotę,  jest  to  dzień  gospodarczy,  wprowadzić  również 
sprzedaż prosiąt w Brzezinach.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa poruszył sprawę braku znaków 
miejscowości Broniszów przy drodze wojewódzkiej. 

Pan  Krzysztof  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  mówił  aby  rozważyć  sprawę 
projektu lamp solarnych np. 10 sztuk na gminę. Ograniczyć oświetlenie 
w Gliniku za rzeką.



Ad. 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni 
wznoszą uwagi lub pytania do protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy.
Uwag nie było, protokół został przyjęty 15 głosami za.

Ad. 6. Zamknięcie sesji.

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

Następnie  dokonał  zamknięcia  XXVI  sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu 
Skrzyńskim.

Protokołował                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 Jerzy Siuta                                                             Robert Pieczonka


