
 

 

Protokół Nr XXX/2013 

z XXX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 28 marca 2013 r. 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 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 listy obecności). 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował włączenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

Bogdanem Siuśko. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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 projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

Bogdanem Siuśko, 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/133/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w 

sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3) w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 

stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku do realizacji projektu p.n. „Czas 

na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Poddziałania 7.1.1 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 



4) w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 r. do 

31 grudnia 2015 r. do realizacji projektu p.n. „Czas na aktywność w Gminie 

Wielopole Skrzyńskie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla 

projektu p.n. „Ropczycko – Sędziszowski Obszar Funkcjonalny” 

6) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok, 

7) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, 

8) w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na spłatę 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

9) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu gminy, 

10) w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Wielkopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, 

11) w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

„Master” w Wielopolu Skrzyńskim, 

12) w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Broniszowianki” w 

Broniszowie, 

13) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 

roku, 

14) w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

4. Sprawy różne. 

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

6. Zamknięcie sesji. 

Radni przyjęli do realizacji zaproponowany porządek obrad. 

Ad.1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonywania uchwał Rady 

Gminy. Wójt Gminy mówił o zmianach w przyznanych subwencjach. Obniżona została 

subwencja oświatowa. 

Apelował do dyrektorów szkół o oszczędności, załatwić orzeczenia o 

niepełnosprawności uczniów, wtedy wrócą do nas większe środki. 

Poinformował, że zakończyły się rozgrywki Ligi w piłce siatkowej, zwyciężyła 

drużyna z Brzezin. 



Ogłoszony został przetarg na wywóz odpadów komunalnych, zobaczymy jaka będzie 

stawka od osoby. 

Podpisywane są akty notarialne na zakup działki od Państwa Baryłów. 

Podpisywane są akty notarialne na zakup działki od Państwa Baryłów. 

Nikt nie przyszedł na spotkanie w sprawie przeniesienia dzieci z dolnego Broniszowa 

do szkoły w Broniszowie. 

Na zimowe utrzymanie dróg do chwili obecnej wydatkowano kwotę 168.000 zł. 

Pytania, uwagi: 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał, kiedy będzie budowana 

oczyszczalnia ścieków, odstojnik, poldery. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że budowa polderów zaplanowana jest w 
górnym  biegu Wielopolki. 

Na terenie naszej gminy budowa polderów jest w fazie poprawiania projektu. 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika zgłosił potrzebę odkrzaczenia rzeki Wielopolki w 
Gliniku. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że będzie przeprowadzone odkrzaczanie rzeki 
Brzezinianki i potoku Liwek. 

Otrzymaliśmy pismo odmowne ze starostwa w sprawie ograniczenia godzin postoju na 
parkingu w rynku w Wielopolu Skrzyńskim. 

Oczyszczalnia planowana jest do budowy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Na 
budowę kanalizacji SA środki państwowe. 

Aby uruchomić suszarnie odpadów musi powstać przedsiębiorstwo. 

Sprawy te będą konsultowane na zebraniach wiejskich. 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika pytał ile środków przeznaczono na inwestycje oraz 
ile wywieziono kruszywa w 2012 r. 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał do kogo należy parking w rynku w Wielopolu 
Skrz. 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał, ile wynosi norma ilości kamienia na 
nieutwardzone drogi. 



Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. pytała, kiedy będą prowadzone prace przy 
usuwisku kolo cmentarza przy drodze wojewódzkiej oraz o wnioski rolników pod zalesienie 
gruntu. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że opracowywany jest projekt naprawy 
osuwiska kolo cmentarza. Realizacja w latach 2013-2015. 

Rolnicy którzy chcą zalesić grunty winni złożyć wniosek a następnie wybrać zaświadczenie w 
gminie. Przekwalifikowanie gruntów następuje przez Starostę. 

Ad.2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Ad.3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy w 
Wielopolu Skrzyńskim Bogdanem Siuśko. 
Nie było pytań, uwag. 
Głosowanie; 
za 14 radnych 
przeciw 0 radnych 
wstrzymujących się 1 radny 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała Nr XXX/151/2013 w załączeniu. 

2) Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/133/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Nie było pytań, uwag. 
Glosowanie: 
za 15 radnych 
przeciw 0 radnych 
wstrzymało się 0 radnych 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
Uchwała Nr XXX/152/2012 w załączeniu. 

3) Pani Bożena Mucha – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy 
Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. do realizacji 
projektu p.n. „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Nie było pytań, uwag. 
Głosowanie: 
za 15 radnych 
przeciw 0 radnych 



wstrzymało się 0 radnych 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
Uchwała Nr XXX/153/2013 w załączeniu. 

4) Pani Bożena Mucha – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie 
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. do realizacji projektu p.n. „Czas na 
aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Nie było pytań, uwag. 
Głosowanie: 
za 15 radnych 
przeciw 0 radnych 
wstrzymało się 0 radnych 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXX/155/2013 w załączeniu. 

5) Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie do projektu p.n.  „Ropczycko-
Sędziszowski Obszar Funkcjonalny” 
Nie było pytań, uwag. 
Glosowanie: 
za 15 radnych 
przeciw 0 radnych 
wstrzymało się 0 radnych 
Uchwala została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXX/155/2013 w załączeniu. 

6) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 r. 
Nie było pytań, uwag. 
Głosowanie: 
za 14 radnych 
przeciw 0 radnych 
wstrzymało się 1 radny 
Uchwala została przyjęta. 
Uchwała Nr XXX/156/2013 w załączeniu. 

7) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
Nie było pytań, uwag. 
Glosowanie; 
za 15 radnych 
przeciw 0 radnych 
wstrzymało się 0 radnych 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
Uchwała Nr XXX/157/2013 w załączeniu. 



8) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia i zabezpieczenia  kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych kredytów. 
Nie było pytań, uwag. 
Głosowanie: 
za 15 radnych 
przeciw 0 radnych 
wstrzymało się 0 radnych 
Uchwała została podjęta jednomyślnie. 
Uchwala Nr XXX/158/2013 w załączeniu. 

9) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu  budżetu 
gminy. 
Nie było pytań, uwag. 
Głosowanie: 
za 15 radnych  
przeciw 0 radnych 
wstrzymało się 0 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXX/159/2013 w załączeniu. 

10) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza 
Marii Kantora. 
Nie było pytań, uwag. 
Głosowanie: 
za 12 radnych 
przeciw 2 radnych 
wstrzymało się 1 radny 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała Nr XXX/160/2013 w załączeniu. 

11) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Master” w Wielopolu 
Skrzyńskim. 

Pytania, uwagi. 

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia pozytywnie ustosunkował się do prośby udzielenia 
pożyczek dla stowarzyszenia. Warto im pomagać. 

Głosowanie: 
za 12 radnych 
przeciw 1 radnych 
wstrzymało się 2 radny 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała Nr XXX/161/2013 w załączeniu. 



12) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia „Broniszowianki” w Broniszowie. 

Pytania, uwagi. 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa poinformował, że chciał się dowiedzieć co będzie 
robione za te pieniądze w suterenach Kościoła. Otrzymał odpowiedź od Prezesa 
stowarzyszenia, że będzie o tym informacja na drzwiach w formie ogłoszenia. 

Stowarzyszenie złożyło jeszcze 2 projekty i pewnie będzie prosić o kolejną pożyczkę. 

Głosowanie: 
za 10 radnych 
przeciw 2 radnych 
wstrzymało się 3 radnych 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała Nr XXX/162/2013  w załączeniu. 

13)  Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. 
 
Pytania, uwagi. 
Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika wnioskował o wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego cytując ustawę o funduszu sołeckim. 
Pan Janik Lucjan – radny, sołtys z Brzezin poparł wniosek o wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego, byłyby pieniądze na inwestycję we wsi. 
Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin mówił, że temat funduszu sołeckiego wraca 
od lat, potrzeby poszczególnych miejscowości sołtysi winni zgłaszać przed 
opracowaniem projektu budżetu. 
Głosowanie; 
za 12 radnych 
przeciw 2 radnych 
wstrzymało się 1 radny 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała Nr XXX/163/2013 w załączeniu. 

14) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały, w sprawie inkasa  
podatku rolnego , leśnego, i od nieruchomości. 
Nie było pytań i uwag. 
Głosowanie: 
za 13 radnych 
przeciw 0 radnych 
wstrzymało się 2 radnych 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała Nr XXX/164/2013 w załączeniu. 

 



Ad. 4. Sprawy różne. 

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przypomniała sprawę złożenia oświadczeń 
majątkowych wraz z kopiami zeznań PIT przez osoby do tego zobowiązane w terminie do 30 
kwietnia 2013 r. 

Dopłaty unijne należy ująć w części A pkt II ppkt 3. 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrz. pytał o to czyj jest parking w rynku w 
Wielopolu Skrz. 

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa mówił, że wynagrodzenie sołtysów jest za małe, pytał 
kto mu pokryje koszty roznoszenia nakazów płatniczych. 

Pan Jan Świstak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska poinformował, że sprawa wynagrodzeń sołtysów była szczegółowo omawiana na 
posiedzeniach Komisji. O pozostawieniu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie 
zdecydowała Rada Gminy. 

Pan Janusz Misiora – sołtys z Wielopola Skrz. mówił, że uchwalenie funduszu sołeckiego 
zaktywizowało by mieszkańców. Poruszył sprawę handlu prosiętami, budowę chodnika w 
kierunku cmentarza, odśnieżania dróg. Mówił również o potrzebie udrożnienia rowów i 
przepustów po opadach deszczu oraz ustalenia terminu zebrania wiejskiego. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że o terminie zmiany handlu prosiętami z 
poniedziałku na sobotę mieszkańcy zostali poinformowali obwieszczeniami. 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin mówił, że zadania sołtysów zostały określone w 
statutach sołectw. 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa mówił, że gdy będziemy robić drogi asfaltowe to nie 
trzeba będzie przywozić tyle kamienia. 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika poruszył sprawę naprawy zniszczonych dróg w 
Gliniku. Wnioskował aby skierować pismo do Wojewody Podkarpackiego w sprawie 
konserwacji rzeki Wielopolki oraz drogi wojewódzkiej Ropczyce – Wielopole – Wiśniowa. 
Powiedział, że mieszkańcy Glinika są zbulwersowani zachowaniem gości na zebraniu 
wiejskim w Gliniku. 

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia pytał ile podatku przypada na poszczególne wioski w 
gminie. 

Pan Jan Świstak – Z-a Przewodniczącego Rady Gminy, radny z Brzezin złożył 
podziękowania za udzielenie pożyczek stowarzyszeniom na realizację złożonych projektów. 
Poruszył również sprawę podjęcia próby scalania gruntów w gminie, gdyż jest duże 
rozdrobnienie. Musi być jednak zgoda rolników. Pytał kiedy będzie pomoc ze strony gminy 
przy wypełnianiu wniosków o dotacje unijne dla rolników. 

 



Ad.5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy. 

Ad.6. Zamknięcie sesji. 

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

Następnie dokonał zamknięcia XXX sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

 

 

Protokołował                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

 Jerzy Siuta                                                                                          Robert Pieczonka 

 

 

 

 

 


