
Protokół Nr XVII / 2012
z XVII Sesji Rady Gminy

w Wielopolu Skrzyńskim odbytej w dniu 
31 stycznia 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  15  radnych  /  lista  obecności  w  załączeniu  /  oraz 
zaproszeni goście / wg załączonej listy obecności /.

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  proponowany porządek 
obrad:

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

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

1) w  sprawie  zmian  zakresu  wykonywania  przedsięwzięć  określonych  w 
załączniku  Nr  1  do  uchwały  Nr  IX/51/2011  Rady  Gminy  w  Wielopolu 
Skrzyńskim  z  dnia  3  sierpnia  2011  r.  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem 
Rzeszów,

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 
na realizację zadania publicznego,

4) w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na rok 2012,
5) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole 

Skrzyńskie,
6) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu 

Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie,

7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie Sesji.

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

Ad.1 Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji zadań od 
ostatniej Sesji.
Poinformował  o  wprowadzeniu  poprawek do projektu  budżetu  gminy  na  2012 r., 
zaproponowanych w trakcie prac Komisji Rady Gminy.
Pod koniec grudnia 2011 r. zostały uruchomione Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Przygotowywana jest dokumentacja na realizację prac przy budynku po GS „SCh”



ze środków unijnych 3.200.000 zł  metodą „Zaprojektuj – wybuduj”.

Prowadzone jest odśnieżanie dróg gminnych.

Pytania:
Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał kiedy GS „SCh” opuści 
pomieszczenia sklepu AGD w budynku Urzędu Gminy.

Pani  Halina Poręba – radna z  Wielopola Skrzyńskiego poruszyła sprawę remontu 
pomieszczenia Poradni Ginekologicznej zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiadając na zadane pytania odpowiedział:
– trwają rozmowy z Zarządem GS „SCh” w sprawie przekazania pomieszczeń 

sklepowych, pozostałe pomieszczenia pozostałyby w dyspozycji GS „SCh”,
Pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia są w dyspozycji NZOZ „Piomar”. Urząd 
Gminy  udzieli  pomocy  przy  niezbędnym  remoncie  pomieszczeń  Poradni 
Ginekologicznej.

Pan Jan Bokota – radny z Glinika pytał czy będą prowadzone prace przy budowie 
chodnika w Gliniku. 
Proponował  aby  podjąć  uchwałę  o  sprzeciwie  budowy  polderów,  zbiorników  na 
terenie gminy.
Wystąpił  aby Rada Gminy przyjęła stanowisko w sprawie nieprzyznania Telewizji 
Trwam koncesji na multipleksie cyfrowym.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że ma się odbyć spotkanie w sprawie 
budowy zbiorników.
Wiosną  ma  być  wykonana  część  prac  przy  budowie  chodnika  koło  Szkoły 
Podstawowej.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin poruszył sprawę przekazania pomieszczeń 
sklepowych GS „SCh”. Należy oprzeć się na obowiązującej decyzji prawnej. Należy 
ustalić termin przekazania.
Pytał ile wynoszą dotychczasowe koszty odśnieżania dróg.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że w sprawie pomieszczeń GS „SCh”
prowadzone są rozmowy oraz czynności  prawne. Dotychczas na odśnieżanie dróg 
wydano 42.000 zł. 

Pan  Henryk  Olech  –  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Gliniku  pytał  jakie  będą 
prowadzone prace po wyroku Pani Krystyny Pijar.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  w  wyniku  procesu  będzie 
przerabiany przepust i wykonany chodnik na długości kilku metrów.



Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin pytał co dzieje się z wnioskami z RPO.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że na razie nie ma informacji w tej 
sprawie.

Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  mówił  aby  przyspieszyć 
działania związane z pracami przy budynku po GS „SCh” - termin sierpień 2013 r.
Mówił  również  o  prowadzeniu  dalszych  prac  przy  kanalizacji  gminy  i  budowie 
oczyszczalni ścieków.

Ad.2 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

W tym punkcie nikt z radnych nie zabrał głosu.

Ad.3 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.
1) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do 
uchwały  Nr  IX/51/2011  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia  3 
sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Wielopole Skrzyńskie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Głosowanie:
Za – 15 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymujących – 0 radnych
Uchwała Nr XVII/84/2012 została przyjęta jednomyślnie ( w załączeniu ).

2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zadał pytanie, czy Ci którzy nie płacą 
za pobyt w Izbie Wytrzeźwień nie mogą odpracować.
Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zgodnie z przepisami 
nie mogą. Zaległości ściąga komornik a jeżeli nie ma możliwości płaci gmina. 
Karę odpracowania może zasądzić sąd.

Głosowanie:
Za – 15 radnych
Przeciw - 0 radnych
Wstrzymujących się – 0 radnych
Uchwała Nr XVII/85/2012 została przyjęta jednomyślnie (w załączeniu).

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu Podkarpackiemu  na  realizację 



zadania publicznego.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie: 
Za – 15 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymujących się – 0 radnych
Uchwała Nr XVII/86/2012 została przyjęta jednomyślnie ( w załączeniu ).

4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przestawiła projekt uchwały w sprawie 
budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na rok 2012.
Następnie przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na rok 
2012 ( w załączeniu ).

Pan Jan  Świstak  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i  
Ochrony Środowiska przedstawił w imieniu wszystkich Komisji Rady Gminy 
opinię w sprawie projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2012 r.

Dyskusja.

Pan Zbigniew Gąsior radny z Brzezin pytał, czy są środki na przydomowe  
oczyszczalnie ścieków.
Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w przedstawionym 
projekcie  budżetu  nie  ma  zaplanowanych  środków  na  przydomowe  
oczyszczalnie ścieków.

Pan  Bogdan  Siuśko  –  radny  z  Wielopola  Skrzyńskiego  pytał  w  jakiej  
wysokości  gmina  dofinansowuje  funkcjonowanie  Warsztatów  Terapii  
Zajęciowej.
Pan Czesław Leja Wójt Gminy odpowiedział, że Warsztaty Terapii Zajęciowej 
dofinansowane są w wysokości :

90%  - PFRON
5%    - powiat
5%    - gmina

Pan Jan Bokota – radny z Glinika pytał o budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gliniku i Broniszowie.
Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała w jakiej wysokości 
planowane są podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy.
Pan Marek Mucha – radny z Nawsia pytał, ile procent jest wyższy budżet w 
stosunku  do  roku  2011  w  poszczególnych  jednostkach.  Powinna  być  
zaplanowana rezerwa kryzysowa.
Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  proponował  aby  podnieść  płace  
najniżej zarabiających.



Pani  Halina  Poręba  –  radna  z  Wielopola  Skrzyńskiego  mówiła,  że  radni  
powinni poznać skalę podwyżek, ile będzie wynosić od kwoty do kwoty.
Poruszyła również sprawę dużych wydatków na przedszkole w stosunku do  
Szkoły Podstawowej.
Zaproponowała aby środki ze sprzedaży budynku mieszkalnego przeznaczyć 
na  remont  budynku  Ośrodka  Zdrowia  NZOZ  „Piomar”  (  dach,  elewacja,  
odnowienie ).
Pan Marek Mucha – radny z Nawsia mówił  aby szczegółowo przedstawić  
wydatki na oświatę – plan dochodów i wydatków.
Pan  Józef  Chodak  –  radny  Z  Glinika,  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  
Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego poinformował  
i  wyjaśnił,  że  sprawy  oświaty,  kultury,  zdrowia  i  bezpieczeństwa  były  
szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji.

Na tym dyskusje zakończono.
Głosowanie:
Za – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymujących się – 1 radny

Uchwała Nr XVII/87/2012 została przyjęta 14 głosami radnych 
(w załączeniu).

5) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.
Następnie przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 – 2020 
(opinia pozytywna w załączeniu).

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Głosowanie:
Za – 15 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymujących się – 0 radnych
Uchwała Nr XVII/88/2012 została przyjęta jednomyślnie (w załączeniu).

6) Pani Krystyna Wlezień – Z-ca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w 
Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pytania: 



Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wystąpił z propozycją aby protokoły z 
Sesji  Rady  Gminy  umieszczać  do  wiadomości  mieszkańców  na  stronie  
internetowej Urzędu Gminy.

Pani  Halina  Poręba  –  radna  z  Wielopola  Skrzyńskiego  proponowała  
przesyłanie protokołów radnym na skrzynkę e-mail.

Pan Stanisław Paryś – radny Rady Powiatu poinformował, że w powiecie przed 
każdą sesja protokół jest wykładany do wglądu radnym, którzy mogą nanosić 
poprawki, a następnie w trakcie sesji następuje jego przyjęcie.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymujących się – 2 radnych
Uchwała Nr XVII/89/2012 została przyjęta 13 głosami (w załączeniu).

7) Pani Renata Góra – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Głosowanie:
Za – 15 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymujących się – 0 radnych
Uchwała Nr XVII/90/2012 została przyjęta jednomyślnie (w załączeniu).

Ad.4. Sprawy różne

Pan Bogdan Siuśko - radny z Wielopola poruszył sprawę zimowego utrzymania  dróg 
m. in. złego odśnieżania drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Broniszowie.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin również poruszył temat odśnieżania dróg.
Drogi  winny  być  odśnieżone  do  godz  6.00  na  całej  szerokości,  przed  wyjazdem 
mieszkańców  do  pracy.  Po  przejeżdzaniu  samochodów  powstaje  gruba  warstwa 
ubitego śniegu, którą później trudno usunąć.

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika zgłosiła w imieniu mieszkańców potrzebę 
zorganizowania  dowozu  dzieci  do  Szkoły  Podstawowej  w  Gliniku  z  przysiółka 
Jabłonna.

Pan  Adam  Galas  –  sołtys  wsi  Broniszów  pytał  co  z  pismem  w  sprawie 
wynagrodzenia sołtysa.



Pan Marek Mucha – radny z Nawsia zgłosił sprawę przepalenia 3 żarówek na słupach 
przy drodze w okolicach Kościoła w Nawsiu.

Pan Wiesław Pyc – radny z Nawsia poruszył sprawę śliskich schodów przy wejściu 
do Urzędu Gminy i do Urzędu Pocztowego.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin mówił o potrzebie uruchomienia gabinetu 
stomatologicznego oraz punktu szczepień w Ośrodku Zdrowia w Brzezinach. 
Mówił o potrzebie remontu mostu i budowie kładki..

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku poruszył sprawę opieki 
nad osobami samotnymi, starszymi, chorymi w okresie silnych mrozów m. in. nad 
Panami Kiebała zam. w Gliniku.

Pan Janusz Misiora – sołtys wsi Wielopole Skrz. Pytał kiedy podjęte zostaną prace 
przy chodniku w Wielopolu Skrz. w stronę cmentarza w kierunku Sośnic.

Pan Stanisław Paryś – Dyrektor Publicznego Gimnazjum, radny Rady Powiatu mówił 
o  roli  pomnika  wybudowanego  w  pobliżu   Gimnazjum,  symbolizuje  nie  tylko 
Grunwald  ale  również  inne  ważne  wydarzenia.  Ma  rolę  patriotyczną  – 
wychowawczą.
Poinformował o potrzebie nawiązania współpracy między samorządem powiatowym 
i  gimnazjum m.  in.  przy  partycypacji  przy  inwestycjach – przebudowa mostu  na 
drodze w kierunku Jaszczurowej, przy remoncie drogi Broniszów Lasek, chodnika 
przy drogach powiatowych.

Pan Jan Bokota – radny z Glinika, sołtys mówił, że sprawa Kiebałów jest trudna. Oni 
sami nie chcą aby ingerować w ich życie prywatne, odgrażają się.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin poinformował, że w Brzezinach chodnik koło 
kaplicy  mieszkańcy  ułożyli  we  własnym  zakresie  pokrywając  również  koszty 
podbudowy.

Pani  Zofia  Bieszczad  –  radna  z  Glinika  zgłosiła  potrzebę  remontu  ścieżki  od 
przystanku w kierunku Glinik Łysa Góra.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. nawiązała w swojej wypowiedzi do 
ilości  pomników na terenie  gminy.  Są pomniki:  Grunwaldu,  pomnik AK, pomnik 
ofiar  pożaru kina.  Podniosła  potrzebę  budowy chodnika obok Szkoły w kierunku 
cmentarza, poruszyła również problem późnego odśnieżania dróg.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrz. wnioskowała aby w ramach dożywiania 
dzieci w szkołach zamienić raz w tygodniu zupę na bułkę.

Pan Janusz Misiora – sołtys z Wielopola Skrz. zgłosił potrzebę remontu drogi Glinik 



Jabłonna oraz objęcia opieką Cmentarza Wojskowego.

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa pytał do jakiej oczyszczalni ścieków będą 
podłączeni mieszkańcy Broniszowa. 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin poruszył problem handlu obwoźnego w 
nieodpowiednich warunkach. Odbiera to utarg miejscowym sklepom.

Pan  Czesław  Leja  Wójt  Gminy  powiedział,  że  przyjmie  do  realizacji  wszystkie 
zgłoszone sprawy.

Ad.5 Zakończenie Sesji

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

Protokołował                                                           Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Siuta                                                               Robert Pieczonka

 
 

 


