
Protokół Nr XXXIII/2013 

z XXXIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 13 sierpnia 2013r. 
 
 Sesja rozpoczęła się o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka. 
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 
wg załączonej do protokołu listy obecności.  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka zaproponował, aby do porządku 
obrad włączyć projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy 
Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz 
siedzib obwodowych  komisji wyborczych. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany program sesji: 
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 wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok, 
2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie, 
3) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego gminy, 
4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych  komisji 
wyborczych. 

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

Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy  został przyjęty 
jednogłośnie do realizacji (14 głosów „za”). 
 
Przystąpiono do realizacji programu: 
 
Ad. 1 
Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz uchwał Rady Gminy. 
 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja zabierając głos, przedstawił informację z realizacji 
zadań w okresie międzysesyjnym mówiąc, iż: 

 
- pod koniec tygodnia będzie wiadomo jakie będą koszty wykonania odwodnienia przy 
budynku koło Kościoła w Wielopolu Skrz., 

- rozstrzygnięty został przetarg na kanalizację i wodociąg, i tak dla części związanej z budową 
kanalizacji wybrany został wykonawca: Zakład Inżynieryjno Budowlany „POWIŚLE” 
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z Tarnowa, a dla części związanej z budową wodociągu Handlowo - Usługowy Zakład Instalacji 
Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” z Sędziszowa Młp., 

- będzie przygotowywany przetarg na dalsze prace w szkole podstawowej w Brzezinach; 
w tym roku będzie wykonana wymiana okien i ocieplenie budynku, a w przyszłym roku 
planuje się budowę boisk i ogrodzenia, będą to boiska nieco podobne do Orlika, jednak 
boisko do piłki nożnej pozostanie dalej trawiaste, 

- zakończono cząstkowe remonty dróg, tam gdzie było zgłoszenie zostało wywiezione 
kruszywo, 
 
- nierozstrzygnięto przetargu na dowożenie uczniów, przetarg unieważniono ponieważ kwota 
zaproponowana przez przedsiębiorców przewyższyła znacznie szacunkową wartość 
zamówienia, okazało się że dużo drożej wychodzi dowożenie uczniów z opiekunem,  będzie 
ogłoszony nowy przetarg, w którym zmieniony został zakres usług świadczonych przez 
przedsiębiorców, przetarg ten będzie organizowany na okres 1 roku a nie jak wcześniej na 
okres 3 lat,  
 
- jest już podpisana umowa na dożywianie uczniów w szkołach z firmą GRAMAR 
z Rzeszowa, jest to solidny przedsiębiorca, stawka to ok. 2,50 zł. na 1 ucznia, ma 
odpowiednie wyposażenie m.in. stosowne termosy do transportu artykułów spożywczych, 
 
- 1 września w Gliniku odbędą się dożynki gminne, odbędą się tuż przed wyborami 
uzupełniającymi do Senatu – 8 września. 
 
 
Podjęto dyskusję. 

Radny, sołtys sołectwa Glinik Pan Jan Bokota zwrócił uwagę na fatalny stan mostu 
w Gliniku, na zgnite deski i popruchniałe belki. Zapytał też o chodnik i środki na salę 
w Gliniku. Zwrócił uwagę na zapadnięte mostki na drodze za rzeką na P. Sikorę i koło P. 
Przystasia. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiadając mówi, jeśli chodzi o chodnik to będzie 
spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, po którym może coś się wyjaśni w tej sprawie, 
natomiast na moście w Gliniku część prac naprawczych została już wykonana są to takie 
zabezpieczające prace, a generalny remont jest przed nami, jeśli chodzi o mostki i kruszywo 
to na ten moment nie będzie remontów, bo nie ma pieniędzy. 
Dalej mówi, iż w Brzezinach wykonany był I i II etap prac przy sali za własne pieniądze, 
teraz złożony został wniosek na III etap, udało się zakwalifikować do tego projektu, z tym że 
cześć tych pieniędzy musi zostać przeznaczona na to co zostało założone a reszta to zwrot, 
tutaj będzie podjęta wspólna decyzja na co te pieniądze przeznaczyć, czy na sale w Gliniku 
czy inne zadanie. 

Radna Pani Renata Góra zapytała co się dzieje w sprawie stołówki. 
Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż przed rozpoczęciem roku szkolnego 

poczynione zostaną starania aby zrobić stołówkę.  
Radny Pan Marek Mucha pyta o brakujące worki na śmieci, zwrócił uwagę na drogę 

na Folwark i na P. Laskę gdzie mieszka niepełnosprawny chłopiec i  o handel prosiąt i cieląt. 
Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż jest po spotkaniu z P. Haligowskim 

(odbiorcą odpadów komunalnych), na którym ustalono, że punkty odbioru worków zostaną 
uzupełnione o brakujące worki, jest jeszcze możliwość wykorzystania worków, które są 
w gospodarstwie a nie są używane, np. worek na papier niebieski można opisać flamastrem 
„plastik” i wrzucać plastik. 
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Dalej mówi, że drogę na Folwark i koło P. Laski może uda się wyremontować ze środków 
powodziowych, skup cieląt odbywa się w punkcie GS, została tez postawiona wiata, na 
sprzedaż prosiąt. 
 Radny Pan Bogdan Siuśko zapytał co dalej z lokalem po pizzerii, a także z kanalizacją 
oraz zwrócił uwagę , że na boisku Orlik woda nie odchodzi, brak jest odwodnienia w otworze 
pod słupkiem. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiadając poinformował, iż lokal po pizzerii jest 
przygotowywany i będzie ogłaszany nowy przetarg na wynajem, jeśli chodzi o słupki na 
Orliku to zapewnił, że zobowiąże pracownika, aby tę wodę wypompować, gdyż pod słupkami 
nie ma już drenażu i sama woda się nie wchłonie. 
Jak chodzi o kanalizację to do końca roku ma być zrealizowany Etap I, co się tyczy Etapu II 
to da się go zrealizować może w roku przyszłym poprzez partnerstwo publiczno prywatne 
albo korzystając ze środków unijnych. 
 Radny Pan Józef Chodak zapytał o planowany remont drogi na Jabłonną, którego 
odcinka drogi dotyczy. Zwrócił też uwagę na stan mostu w Gliniku, mówiąc że może dobrym 
rozwiązaniem byłoby dobić na całej powierzchni desek, co by dodatkowo wzmocniło ten 
most, poprosił też,  aby w projekcie budżetu na przyszły rok ująć remont tego mostu.  
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja powiedział, że remont jest zaplanowany końcowy 
odcinek tej drogi na naszym terenie, jest to odcinek ponad 1 km (będzie to budowa zjazdów 
i położenie asfaltu). 
 Radna Pani Halina Poręba zapytała o kosztorys dot. III etapu prac przy szkole 
w Brzezinach. 
 Pan Dariusz Wośko Kierownik Ref. Rozwoju poinformował, iż całkowita wartość 
projektu to 1 434 454,56 zł. 
Wydatki w latach 2007-2009 to ok. 797 tys. zł., w 2012r. – 15 tys. zł., na 2013r. zakładane 
było 301 792,92 zł., a na 2014r. – 319 939,05 zł. 
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 69,71%. 
W latach 2007-2009 było to dofinansowanie na poziomie 556 098,68 zł., w 2012r. – 
10 456,50 zł., w 2013r. – 210 379,84 zł. a na 2014r. – 223 023,24 zł. 
 
Ad. 2 
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
  

W punkcie Interpelacje radnych głos zabrał Radny Pan Zbigniew Gąsior, zwracając 
uwagę radnym, że należy czasem zainteresować się sprawami społecznymi, nie tylko czekać 
na interwencje pracownika urzędu ale samemu trzeba czasem dopilnować prac i być na 
miejscu w terenie. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja w tym miejscu podziękował Radnemu Zbigniewowi za 
to, że po powodzi bardzo się zaangażował w sprawy sołectwa i czuwał nad wykonywanymi 
pracami.  

 
Ad. 3 
Podjęcie uchwał: 
 

1) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok 
przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś.  

 
Poinformowała, iż zmiana ta wiąże się z przesunięciem środków na realizację projektu 
„ PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” z roku 2013 na rok 
następny. Urząd Marszałkowski wystąpił do wszystkich gmin objętych projektem 
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z pismem o przesunięcie środków na 2014 rok. W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie zmian w budżecie i w ślad za tym również idzie zmiana w wieloletniej 
prognozie finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXIII/177/2013  w załączeniu/ 
 
2) Uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole 

Skrzyńskie przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś. 
 
Poinformowała, iż zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wielopole 
Skrzyńskie wynikają ze zmiany zakresu i terminu wykonywania wieloletniego 
projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 
finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
polegającą na zmniejszeniu zakresu wykonywania planowanych wydatków w roku 
2013 o kwotę 153.106,00 zł., a zwiększeniu zakresu wykonywania w 2014r. o kwotę 
153.106,00 zł. 
Limity zobowiązań założone w wykazie przedsięwzięć dotyczą wydatków, na które 
zostaną zawarte umowy w 2013 i 2014 roku związane z realizacją w/w projektu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXIII/178/2013  w załączeniu/ 
 

3) Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka odczytał pismo jakie 
wpłynęło do Rady Gminy o rezygnacji z pełnienia funkcji radnego gminy przez 
Pana Józefa Chodaka. (pismo w załączeniu). 

Następnie przedstawił uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Pan Józef Chodak podziękował wszystkim radnym za dotychczasową wieloletnią 
współpracę z Radą Gminy, a także Urzędem Gminy i pracownikami urzędu. 
Wójt Gminy Pan Czesław Leja podziękował Panu Józefowi i życzył powodzenia na 
nowo zajmowanym stanowisku. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie: 
Uchwała została podjęta przy: 
 13 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   1 głosie  - „wstrzymującym się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXIII/179/2013  w załączeniu/ 
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4) Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy 
Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przedstawiła Sekretarz Gminy Pani 
Krystyna Wlezień. 

 
Poinformowała, iż w zeszłym roku ustalono siedziby obwodowych komisji 
wyborczych, i tak w Wielopolu był to lokal Domu Kultury. Po otrzymaniu informacji 
o terminie wyborów uzupełniających do Senatu okazało się, że lokal w Domu Kultury 
w tym czasie jest zajęty, nie ma możliwości przeprowadzić tam wyborów. W związku 
z tym istnieje konieczność przeniesienia lokalu w Wielopolu do Szkoły Podstawowej. 
 Radny Pan Bogdan Siuśko zapytał, czy nie lepiej aby lokal wyborczy 
zlokalizowany był w gimnazjum na sali. 
 Sekretarz Gminy Pani Krystyna Wlezień odpowiedziała, iż nie jest to możliwe 
ze względu na to, że lokal wyborczy w Wielopolu Skrzyńskim jest lokalem dla osób 
niepełnosprawnych a przy wjeździe do gimnazjum są schodki, natomiast przy szkole 
podstawowej jest równy podjazd. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 13 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 13 radnych. 

/Uchwała Nr XXXIII/180/2013  w załączeniu/ 
 
 Ad. 4 
Sprawy różne. 
 
W punkcie sprawy różne nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 
Ad. 5 
Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka zapytał radnych, czy wnoszą 
uwagi do protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy. 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
Zamknięcie sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka podziękował radnym 
i zaproszonym gościom za udział w sesji. 
Następnie dokonał zamknięcia XXXIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja 
trwała do godziny 14.20. 
 

 Protokołowała:                                            Przewodniczący Rady Gminy: 
 

            Danuta Szostak                                                     Robert Pieczonka 


