
Protokół Nr XXIX/2013     
z XXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim          

   
      odbytej w dniu 31 stycznia 2013r.    
         
         

Sesja Rady Gminy została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Sesja rozpoczęła się o godz.. 
1400w sali Urzędu Gminy 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 .       
  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował następujący porządek obrad:  
1) Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy                                       

 2) Interpelacje , wnioski i zapytania radnych .   
3) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały . 
     w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na rok 2013  
4) Sprawy różne .          

 5) Zamkniecie sesji .           
              
Radni przyjęli do realizacji  zaproponowany  porządek obrad.  

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

             
 Pan Czesław Leja Wójt Gminy poinformował, że wszystkie zadania o których mówili w 
trakcie sesji w dniu 29.01. 2013r.  Znajdują się w trakcie dalszej realizacji. Prosił radnych o 
przyjęcie przedstawionego projektu budżetu gminy na 2013r. Sprawa środków na działalność 
Kulturalną została wyjaśniona . Jeżeli będzie potrzeba to w ciągu roku Śródki pieniężne zostaną 
zwiększone . Nie było pytań ze strony radnych.        
             
 Ad.2.Interpelacje, zapytania ,wolne wnioski .      
             
 Radni nie zabrali głosu w tym punkcie obrad .       
  

Ad . 3. Pani Janina Drygaś Skarbnik Gminy poinformowała , że zaproponowane środki na 
pożyczkę dla stowarzyszeń zostały usunięte z projektu budżetu gminy na2013r. Będą przedmiotem 
obrad na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Ochrony Środowiska . Pozostałe 
założenia budżetu pozostają bez zmian.         
Pytania i uwagi .            
             

Pan Andrzej Róg radny z Broniszowa mówił ,że przy obcięciu środków  o 95000zł.nie 
będzie możliwa wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym w Broniszowie .   
             
 Pan Czesław Leja Wójt Gminy odpowiedział , że bieżące przyglądanie się wydatkom może 
uniemożliwić wymianę okien.          
 Pani Halina Poręba radna z Wielopola Skrz. zwróciła uwagę , że jako radni powinniśmy 
sami przestrzegać prawa. Czy nie należało szczególniej poinformować jaką metodą głosujemy. Nie 
wszyscy znają terminy prawnicze np. Stwierdzenia votum separatum'.' Powinniśmy uzyskiwać 
informacji np. na temat interpretacji regulaminu. Czasem  dostajemy nieaktualne materiały. 
             
  



Pan  Robert Pieczonka Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że projekt budżetu 
gminy na 2013r.radni otrzymali w grudniu 2012r.W miesiącu styczniu2013 odbyły się posiedzenia 
wszystkich Komisji na , których szczegółowo omawiano założenia projektu budżetu , naniesiono 
poprawki. Staramy się aby  radni otrzymywali  materiały w terminie . Zdarzają się sprawy ,które 
wymagają pilnego rozpatrzenia. Poinformował , że uchwały podejmuje się zwykłą większością 
głosów . Decyzje o w prowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad sesji podejmują radni . 
Termin votum separatum oznacza „odrębne zdanie''.      
 Pani Renata Góra radna z Wielopola Skrz. mówiła ,że jeżeli obcinamy środki pieniężne to 
wszystkim jednostkom gminnym w jednakowym procencie . Jaką mamy pewność , że przyznane 
pożyczki stowarzyszeniom zostaną zwrócone.        
 Pani Zofia Bieszczad radna z Glinika mówiła , że jest to pożyczka nie dotacja tak aby 
stowarzyszenia , które nie mają własnych środków mogły zrealizować  przyznane projekty . 
             
 Pan Czesław Leja Wójt Gminy powiedział ,że jeżeli pożyczki zostaną przyznane , to w 
umowach należy doprecyzować termin zwrotu pożyczki .   
Pan Jan Bokota radny , sołtys z Glinika apelował do radnych , aby budżet był dzielony 
sprawiedliwie na poszczególne miejscowości.        
 Pan Bogdan Siuśko radny z Wielopola Skrz. mówił , że każda miejscowość ma swoje 
potrzeby . Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku została obcięta maksymalnie , 
należy dołożyć do Kultury.           
 Pan Czesław Leja Wójt Gminy poinformował o przekazaniu budynku wielofunkcyjnego w 
Gliniku . Został opracowany regulamin korzystania z obiektu      
 Pan Jan Bokota radny , sołtys z Glinika mówił , że organizuje wiele spotkań , prób zespołów 
i ma ograniczony dostęp do budynku .        
 Pan Zbigniew Gąsior radny z Brzezin mówił , że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
zaproponował aby obliczyć ile pieniędzy jest na daną miejscowość . Należy rozeznać ile na Kulturę 
wydają sąsiednie gminy. Pamiętam, że na Kulturę wydawaliśmy  600 000zł , a teraz 1 000 000zł 
 Jeżeli nie uchwalimy budżetu gminy na 2013r to może został ustanowiony zarząd 
Komisaryczny .           
 Pan Marek Mucha radny z Nawsia mówił o pracy nad budżetem w czasie posiedzeń Komisji 
Zgłaszał propozycje zadań do realizacji w Nawsiu , m.in. elewacja budynku szkoły , drogi na 
cmentarz , które nie zostały uwzględnione .  Jestem niezadowolony z projektu budżetu. Wyraziłem 
zdanie odrębne co do ważności głosowania.        
            
 Pani Maria Żywot  radna , sołtys Nawsia , Pan Jan Bokota radny , sołtys z Glinika oraz Pan 
Bogdan Siuśko radny z Wielopola Skrz. prosili o zapisanie konkretnych zadań w poszczególnych 
miejscowościach .           
             
 Pan Czesław Leja Wójt Gminy mówił , że projekt budżetu został opracowany na miarę 
posiadanych środków finansowych . Panowie prosili o jego przyjęcie .    
             
            
 Przystąpiono do głosowania :          
za 15 radnych             
przeciw 0 radnych            
wstrzymało się 0 radnych            
Uchwała została podjęta jednomyślnie.       
 Uchwała Nr XXIX/150/2013w załączeniu 
 
 
 
 



Ad.4 Sprawy różne .  
 

Pan Krzysztof Gąsior radny z Brzezin mówił o możliwości otrzymania środków na projekty 
ekologiczne z programu NFOŚiGW na lata 2013-2015. Chodzi m.in. o lampy uliczne zasilane 
baterią słoneczną i wiatrakiem . Pokrywane są koszty w wysokości 45%.    
             
 Pan Bogdan Siuśko radny z Wielopola Skrz. poruszył sprawę wniosku Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach w sprawie dofinansowania urządzeń do 
poprawy łączności .            
 Pan Jan Świstak z-ca Przewodniczącego Rady Gminy zwrócił uwagę na brak łączności 
komórkowej w Brzezinach :częściowo w gminie.       
 Pan Jan Bokota radny z Glinika poszerzył sprawy , które  zgłaszał na poprzednich sesjach 
,prosił aby przyznać dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gliniku zgodnie ze złożonym 
wnioskiem .            
 Pan Robert Pieczonka Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że zakończyło się 
posiedzenie sądowe w sprawie pomieszczeń GS,SCh”, Gmina jest właścicielem . Został skierowany 
pozew do sądu o opuszczenie pomieszczeń .        
 Pan Lucjan Janik radny z Brzezin wnioskował aby w Szkole Podstawowej w Brzezinach – 
Berdechowie założyć w celu ogrzewania baterie słoneczne . Zmianę terminu handlu prosiętami z 
poniedziałku na sobotę ogłosić w gminnej gazetce.         
 
 
Ad. 5.Zakończenie Sesji   
 
 Pan Robert Pieczonka Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym 
gościom za udział w Sesji .           
 Następnie dokonał zamknięcia XXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim .  
             
   
       
 Przewodniczący Rady Gminy          Protokołował    
          Robert Pieczonka             Jerzy Siuta   
      


