
Protokół nr XXIV/2012 
z XXIV sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 30 października 2012 r

        Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00 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 14 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście (w 
załączonej liście obecności).
        Pan Robert Pieczonka Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby do porządku obrad 
włączyć projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania  w zakresie  inwestycji  o wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2012 rok.
        Projekty uchwał zostały omówione na posiedzeniu Komisji  Rozwoju Gminy,  Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska.
        Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1) Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz uchwał Rady Gminy.
2) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3)  Informacja  z  przeprowadzonej  przez  Urzędy Skarbowe  w Ropczycach  i  Strzyżowie  analizy 
oświadczeń  majątkowych  wójta,  przewodniczącego  rady  gminy,  pracowników  samorządowych 
oraz radnych Gminy Wielopole Skrzyńskie.
4) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
    1)   w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów i granic oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych.
    2)   w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty 
ustalone w budżecie gminy na 2012 rok.
    3)   w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty 
ustalone w budżecie gminy na 2012 rok.
    4)   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
    5)   w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
5) Sprawy różne.
6) Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
7) Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty do realizacji jednogłośnie.

Przystąpienie do realizacji porządku obrad.

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

Pan Czesław Leja Wójt Gminy zabierając głos, przedstawił informację z realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym mówiąc, iż:
- został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie dróg, zakładane są siatki przeciwśnieżne oraz 
gromadzony żużel
- prowadzone są prace na boisku „Orlik 2012”, 
I etap do 10 listopada 2012 roku
Otwarcie oferty na II etap 31.10.2012 rok
Termin do 24 grudnia 2012
- w dniu 31 października nastąpi odbiór wodociągu Wielopole Granice
- w dniu 5 listopada 2012 roku w Sędziszowie MLP. Odbędzie się spotkanie w sprawie zbiorników 



przeciwpowodziowych
- został przygotowany wniosek na salę gimnastyczną w Brzezinach (termomodernizacja, boisko)
-  w projekcie  budżetu na  2013 nie  może  być  uwzględniony  wniosek  na  salę  gimnastyczną  w 
Gliniku, musimy realizować rozpoczęte zadania.

Pytania

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. pytał, czy zostało złożone oświadczenie do Leadera 
w sprawie  rozbudowy bazy sportowej przy boisku w Wielopolu Skrz.  oraz czy są pieniądze na 
odwodnienie budynku Ośrodka Zdrowia w Wielopolu Skrz.

W  odpowiedzi  Pan  Czesław  Leja  Wójt  Gminy  powiedział,  że  pieniądze  które  pozostały  po 
remoncie  dachu  na  budynku  Ośrodka  Zdrowia  zostały  przeznaczone  na  remont  gabinetu 
stomatologicznego w Brzezinach, z którego będą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

Została  złożona  deklaracja  na  środki  z  Leadera  w wysokości  500 000zł  oraz własne  środki w 
wysokości 350 000zł. Zostało to zapisane w projekcie budżetu na 2013 rok.

Pan Jan Bokota – radny,  sołtys z Glinika  mówił,  żeby uwzględnić  budowę sali gimnastycznej w 
Gliniku, przesunięto pieniądze na Brzeziny, buduje się Orlika, będzie stadion

Pani  Halina  Poręba  radna  z  Wielopola  Skrz.  mówiła,  aby  środki  ze  sprzedaży  mieszkań 
przeznaczyć,  m.in.  na  elewacje  zewnętrzną  oraz  wymianę  okien  w Ośrodku  Zdrowia,  ująć  w 
budżecie na 2012 rok budowę chodnika od Szkoły Podstawowej w kierunku Cmentarza, w związku 
z brakiem wody na wodociągu Granitacja dofinansować odwiert studni głębinowej.

Pan Czesław  Leja  Wójt  Gminy  odpowiedział:  Będzie  wsparcie  w kwocie  13 000zł  na  odwiert 
studni  głębinowej,  jest  zakupiona  kostka,  będzie  w  2013  roku budowany  chodnik  w  kierunku 
Cmentarza, będzie wykonana elewacja i wymiana okien w Ośrodku Zdrowia.

Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju UG poinformował o prowadzonych pracach 
przy budynku koło Kościoła w Wielopolu Skrz. Nastąpił mały poślizg z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę.  Obecnie  trwają  prace  przy  dachu,  maja  być  wstawione  okna.  Prace  mają  trwać  do 
24.12.2012 roku.

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku wyraził rozgoryczenie,  że w 2013 
roku  nie  będą  prowadzone  prace  przy  budowie  sali  gimnastycznej.  Pytał,  czy  nie  przepadnie 
dokumentacja.

Pan Zbigniew Gąsior  –  radny z Brzezin pytał,  czy są w projekcie  budżetu gminy  na 2013 rok 
zaplanowane środki na budowę dróg.

Pan Józef Chodak – radny z Glinika pytał, czy w 2013 roku będzie budowany chodnik w Gliniku 
oraz o wodociąg do budynku wielofunkcyjnego w Gliniku.

Pan Czesław Leja Wójt Gminy odpowiedział, że na budowę dróg w projekcie budżetu zaplanowano 
kwotę 400 000 zł. Pieniądze na budowę chodnika w Gliniku są zaplanowane w środkach na drogi. 
Ważna  będzie  decyzja  Marszałka  Województwa  Podkarpackiego.  Woda  do  budynku 
wielofunkcyjnego w Gliniku została doprowadzona, studnie oczyszczone, trzeba zamontować filtry.

Pan  Marek  Śliwiński  –  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Wielopolu  Skrz.  mówił  o  potrzebie 
docieplenia i wykonania elewacji budynku szkoły.



Ad.2  Interpretacja, zapytania, wolne wnioski.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia mówił,  że na zebraniu wiejskim zostały poruszone sprawy 
budowy  dróg  i  ich  zimowego  utrzymania.  Jest  potrzeba  budowy drogi  Nawsie  –  Kamieniec, 
odśnieżania drogi w kierunku Piotr Kut, Krzysztof Traciak. Występują braki wody w istniejących 
wodociągach.

Pan Zbigniew  Gąsior  –  radny z Brzezin  wnioskował,  aby środki uzyskane  z wynajmu  budynku 
Szkoły w Brzezinach Berdechowie przeznaczyć na wymianę okien.

Pan Czesław Leja Wójt Gminy odpowiedział, że sprawy poruszone na zebraniu w Nawsiu zostaną 
uwzględnione w 2013 roku.
 Pamiętamy aby pieniądze z wynajmu szkoły na Oazę przeznaczyć na wymianę okien. 

Pan Piotr Wojnarowski – Prezes Zarządu Wodociągu „Granitacja” w Wielopolu Skrz. zwrócił się z 
prośbą wnioskiem o pomoc finansową na odwiert studni głębinowej. Koszt jednej studni około 26 
000 zł. 
Obecnie oczekujemy na pozwolenie wodno – prawne. Będzie to inwestycja dla całej społeczności, 
firm, instytucji, zakładów pracy w Wielopola Skrz.

Pan Stanisław Paryś  – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrz.  mówił,  że z wody 
korzystają różni odbiorcy, w tym gimnazjum, odczuwamy braki wody.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał o podstawę prawną do dofinansowania wodociągu.

Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  jeżeli  spółka  działa  prawnie,  jest 
zarejestrowana,  rozlicza  się  to  może  być  dofinansowana.  Rada Gminy  musi  podjąć  uchwałę  o 
dofinansowaniu spółek wodociągowych.
Później spółka musi się rozliczyć, przedstawiając kopię na rachunku.

Pan Jak Bokota – radny, sołtys z Glinika pytał, co będzie jeśli wda będzie niezdatna do picia.

Pan  Piotr  Wojnarowski  odpowiedział,  że  żadna  firma  nie  da  gwarancji  dobrej  jakości  wody. 
Odwiert przygotowano na podstawie map geologicznych. Zdatność wody do spożycia będzie znana 
po przeprowadzonym badaniu.

Ad.  3.   Pani  Krystyna  Wlezień  – Sekretarz Gminy  przedstawiła  informację  z  przeprowadzonej 
przez  Urzędy  Skarbowe  w Ropczycach  i  Strzyżowie  analizy  oświadczeń  majątkowych,  Wójta, 
Przewodniczącego  Rady  Gminy,  pracowników samorządowych  oraz  radnych  Gminy  Wielopole 
Skrzyńskie (informacje w załączniku).

Ad. 4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)   Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie podziału 
gminy  Wielopole  Skrzyńskie  na stałe  obwody głosowania,  ustalenia  ich numerów i  granic  oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
     Głosowanie:

za                          14 radnych



przeciw                  0 radnych
wstrzymali się       0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXIV/116/2012 w załączniku.

2)   Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy 
na 2012 rok.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Głosowanie:
za                        11 radnych
przeciw               1 radny
wstrzymało się    2 radnych

Uchwała została przyjęta.
Uchwałą Nr XXIV/117/2012 w załączeniu.

3)   Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy 
na 2012 rok.

Pytania

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał,  kiedy to zadanie  będzie  realizowane, w uchwale 
pokazujemy  kwotę i  przyszli  wykonawcy  wiedzą  jaką  kwotę planujemy  do  przetargu,  obniżyć 
kwotę do 25 000zł. 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zadanie będzie realizowane w 2013 roku, 
możemy zapisać kwotę 25 000zł.

Głosowanie:
za                       14 radnych
przeciw              0 radnych
wstrzymało się   0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXIV/118/2012 w załączeniu.

4)   Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawia projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Pytania:

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał, dlaczego wszystkie proponowane sprawy głosujemy 
razem,  należy  w  stosunku  do  dyrektorów  szkół  wyciągnąć  konsekwencje  za  przekroczenie 
dyscypliny budżetowej.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola  Skrz.  mówiła,  że na poprzedniej  sesji  nie  było  mowy o 
potrzebie wykonania elewacji.



Pan  Marek  Mucha  –  radny  z  Nawsia  mówił,  że  winowajcą  całego  zamieszania  jest  brak 
odpowiedniego  powiadomienia,  nie  nie  byłoby takiej  dyskusji,  mamy dużą uroczystość nadania 
szkole imienia Sybiraków, dlatego należało poprawić elewacje. 

Głosowanie:
za                        7 radnych
przeciw               1 radny
wstrzymało się   6 radnych

5)   Pan Łukasz Dziok – podinspektor UG przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Pytania:

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. mówił, że zaproponowana cena jest dosyć wysoka.

Pan Zbigniew Gąsior – radny Z Brzezin proponował, aby do tej kwoty doliczać koszty obsługi.

Pan Jan Świstak – z-ca Przewodniczącego Rady Gminy zaproponował zapis i każdy odbiorca co 
miesiąc zgłasza do Urzędu Gminy stan licznika.

Głosowanie:
za                      14 radnych
przeciw              0 radnych
wstrzymało się   0 radnych

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr. XXIV/120/2012 w załączeniu.

Ad. 5.   Sprawy różne

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wyborach uzupełniających 
radnego w Nawsiu. Zgłosił się jeden kandydat. Nie będzie potrzeby przeprowadzania głosowania. 
Koło szkoły wałęsa się bezpański pies, którego należy zawieść do schroniska.

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz.  zgłosił  potrzebę wykonania  parkingu po drugiej 
stronie ulicy obok Urzędu Gminy.

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa mówił o potrzebie zorganizowania zebrania wiejskiego oraz 
o wykonaniu prac na drodze powiatowej Broniszów – Lasek oraz na drodze gminnej Broniszów – 
Zagorzyce, proponował aby ustalić nowe zasady wynagradzania sołtysów.

Pani  Renata  Góra  –  radna  z  Wielopola  Skrz.  zgłosiła  potrzebę  remontu  drogi  Wielopole  – 
Wytrząska.

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. wnioskował o oświetlenia pomnika ofiar pożaru kina 
w Wielopolu Skrz.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  zgłosił  potrzebę  oczyszczenia  koryt  rzek  z  kruszywa 
naniesionego po powodzi i przeznaczenie go na remont dróg gminnych.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał,  co z drogą Broniszów – Zalas w kierunku szkoły, 



zgłosił zamulenie przepustu koło dworu w Broniszowie. 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys w Gliniku zgłosił  potrzebę regulacji  rzeki Wielopolki w Gliniku 
oraz naprawy zniszczonych mostów. Zgłosił również potrzebę naprawy dróg w Gliniku (Jabłonna, 
Siuklówka, na Pasowicza) oraz potrzebę budowy chodnika w kierunku Cmentarza.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia mówił, że prowadzona jest kontrola psów przez weterynarię i 
policję, należy spalić gałęzie z wycinki konarów, należy również ustawić siatkę przeciwśnieżna na 
drodze Nawsie – Kamieniec za Cmentarzem. Zawnioskował aby na sesje rady gminy ustawić tak 
stoły aby wszyscy byli widoczni. 

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola  Skrz. mówił  aby podjąć starania o oczyszczenie  rzeki 
Wielopolki. 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin wnioskował aby rozwieść żużel na wzniesienia  dróg 
przed sezonem zimowym. 

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa zawnioskował aby uwzględnić  przy odśnieżaniu parking 
koło Kościoła w Broniszowie.

Pani  Halina  Poręba  –  radna  z  Wielopola  Skrz.  wnioskowała  o  wycinkę  wierzby  na  potoku 
Stachorówka.

Pan Jan Bokota – radny,  sołtys  Glinika  zgłosił  występujące  dzikie  wysypiska  śmieci  w rejonie 
Gawron, Bokota i nad Stasiowskim.

Ad. 6.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni wnoszą uwagi lub pytania 
do protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu. 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 
Protokół został przyjęty. 

Ad. 7.  Zamknięcie sesji.

Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący  Rady  Gminy,  podziękował  radnym  i  zaproszonym 
gościom za udział w sesji. 
Następnie dokonał zamknięcia XXIV sesji rady gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 

Protokołował:                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy:

Jerzy Siuta                                                                                              Robert Pieczonka


