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Protokół Nr XL/2014 

z XL Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 29 stycznia 2014 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1200  na sali ślubów 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 14 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście (wg 

załączonej listy obecności). 

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował włączenie do porządku obrad następujących 

projektów uchwał: 

- w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia „Broniszowianki” w Broniszowie, 

- w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia „Brzezinianki” w Brzezinach, 

- w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” w 

Nawsiu, 

- w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, 

- w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim, 

- w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Master” w Wielopolu Skrzyńskim, 

- w sprawie zatwierdzenia projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym”, 

- w sprawie zajęcia stanowiska w odniesieniu do procedowanej w Sejmie RP zmiany ustawy o 

ustroju sądów powszechnych, dającej możliwość przywrócenia samodzielności Sądu 

Rejonowego w Ropczycach. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Następnie Pan Robert Pieczonka - 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 podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

2) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

3) w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do uchwały 

Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
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4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów, 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

7) w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia „Broniszowianki” w Broniszowie, 

8) w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia „Brzezinianki” w Brzezinach, 

9) w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” w Nawsiu, 

10) w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, 

11) w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim, 

12) w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Master” w Wielopolu Skrzyńskim, 

13) w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok, 

14) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

15) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok, 

16) w sprawie zatwierdzenia projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”, 

17) w sprawie zajęcia stanowiska w odniesieniu do procedowanej w Sejmie RP zmiany ustawy o 

ustroju sądów powszechnych, dającej możliwość przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego w 

Ropczycach. 

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 oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie przedstawił informacje z realizacji 

zadań w okresie międzysesyjnym mówiąc, iż: 

- dzisiaj ponownie został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z 

budową budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim w zakresie których wchodzi: 

 budowa budynku zaplecza socjalno - szatniowego, 

 kort tenisowy z ogrodzeniem w wysokości 4,0 m, 

 plac zabaw z ogrodzeniem w wysokości 1,5 m, 

 utwardzoną drogę dojazdową z parkingiem dla samochodów osobowych połączona z 

istniejącym zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej nr 986, 

 oświetlenie zewnętrzne obejmujące drogę dojazdową i kort tenisowy. 

- został ogłoszony przetarg na budowę dróg gminnych Wielopole Podliwek w miejscowości 

Wielopole Skrzyńskie w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i gazowej, 

- został rozstrzygnięty przetarg na dostawę kruszywa: kliniec - 48 zł za tonę, tłuczeń - 51 zł za 

tonę, dodatkowo 4 złote za załadunek. Załadunek będzie miał miejsce na placu przy firmie Pana 
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Stanisława Godka. 

- przygotowujemy przetarg na roboty ziemne i wniosek do Funduszu Gruntów Rolnych, który 

powinniśmy złożyć do 15 lutego 2014 roku dot. dostępu do gruntów rolnych – proponujemy 

dwie drogi: w Gliniku w kierunku cmentarza i na Zalesiu w Brzezinach w kierunku Małej, 

- został ogłoszony przetarg na Mleczarnię – zgodnie z sugestią radnych obniżyliśmy cenę o 

następne 25%, w sumie zeszliśmy do 40%. Wyjściowa cena – 53.210,00 zł., 

- potwierdziliśmy do Wojewody Podkarpackiego chęć realizacji „Schetynówki”, 

- uzyskaliśmy zapewnienie o środkach finansowych na przebudowę drogi na Jabłonnej w 

Gliniku. Kwota nie jest w wysokości jakiej wnioskowaliśmy, ale uzyskaliśmy zapewnienie o 

dofinansowaniu, jeżeli kwota po przetargu będzie niepełna, tak aby zaplanowany odcinek w 

całości wybudować, 

- w ramach projektu „PSeAP” czekamy na zamontowanie i zainstalowanie szafy sterującej do 

internetu szerokopasmowego, 

- ZOSiP ponownie przygotuje ofertę dla poszczególnych szkół dot. zaopatrzenia w środki 

czystości i artykuły biurowe. Ponadto po spotkaniu z Dyrektorami szkół i konsultacji z Panią 

Skarbnik zdecydowaliśmy, że pracownicy obsługi dostaną podwyżkę. 

 

Pan Czesław Leja - Wójt Gminy złożył podziękowania dla stowarzyszeń za organizację 

spotkań i programów artystycznych w związku z okresem świąteczno-noworocznym. Podziękował 

również mieszkańcom wszystkich sołectw, którzy licznie i czynnie uczestniczą w tych spotkaniach, 

szczególnie wysunął się w tym temacie Broniszów. Ponadto równolegle intensywnie te 

stowarzyszenia pracują nad projektami z Leadera. Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy angażują 

się w te działania, szczególnie Pani Dorocie Łuszcz. Ponadto Pan Wójt złożył podziękowania dla 

Pana Piotra Krysy - Kierownika RD KPP w Ropczycach za przeprowadzenie debaty na temat 

bezpieczeństwa osób starszych na terenie naszej Gminy. 

 

Pytania i uwagi. 

 

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego zasygnalizowała poruszaną na 

Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawę Piomaru. Poinformowała, że 

Piomar z dniem 31 stycznia 2014 roku dostał wypowiedzenie umowy dot. korzystania z usług 

pracowni RTG w Ropczycach, co oznacza że pacjenci zarejestrowani w Piomarze zostali odcięci od 

usług tejże pracowni. Apelowała, aby zwrócić się do Starosty, aby mieszkańcy Gminy nadal mogli 

korzystać z usług pracowni RTG w Ropczycach. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Wójta o wyjaśnienie 

„nieporozumienia” ze Starostą. 

 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa zapytał czy będą zabezpieczone środki finansowe 

na uregulowania prawne drogi Broniszów Zapole – Szkoła. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że to zadanie jest zapisane w budżecie w 

ramach środków ogólnych na drogi. 

 

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 Bożena Mucha – Kierownik GOPS przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w 
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ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Pani Bożena Mucha – Kierownik GOPS wyjaśniła, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę w 

sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. 

Zgodnie z tym programem gmina może udzielić wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 100% (456,00 

zł). W przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały kryterium to ulega podwyższeniu do 

150% (684,00 zł). W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających 

ze wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni 

działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a takie umożliwi osobom i rodzinom w 

szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pan Stanisław Paryś – Dyrektor Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim zapytał o ile zwiększy 

się liczba dzieci z rodzin ubogich skorzystających z refundacji z posiłku w szkole po podwyższeniu 

kryterium dochodowego. 

 

Pani Bożena Mucha – Kierownik GOPS odpowiedziała, że liczba dzieci korzystających z 

refundacji po podwyższeniu kryterium dochodowego będzie podobna jak w grudniu 2013 roku (przed 

podwyższeniem kryterium dochodowego), gdyż tym dzieciom, które przekroczyły 100% kryterium 

dochodowego nie wstrzymaliśmy dożywiania, tylko różnicę pokryliśmy z zasiłków celowych. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/210/2014 w załączeniu. 

 

2) Pani Bożena Mucha – Kierownik GOPS przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Pani Bożena Mucha – Kierownik GOPS wyjaśniła, że w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, gdy próg kryterium dochodowego przekracza 150% (zdarzenie losowe, 

niepełnosprawność) uczeń ma możliwość otrzymania posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się 

bez wydawania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w/w sposób nie może 

przekroczyć 20% liczby uczniów dożywionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 
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 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/211/2014 w załączeniu. 

 

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 

XXXIII/178/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 13 sierpnia 2013 roku w 

sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z niewykorzystanymi 

środkami finansowanymi z 2013 roku z projektu „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” 

zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięć o kwotę 70.455,00 zł z tego 54.013, 00 zł – wydatki 

bieżące, 16.422, 00 zł – wydatki majątkowe. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/212/2014 w załączeniu. 

 

4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z wolą radnych na posiedzeniu 

Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska została zaproponowana i włączona do budżetu 

kwota 2.000,00 zł na powierzenie realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie 

nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz sprawowania opieki nad tymi 

osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie informacji 

o zmianach organizacyjnych Posterunku Policji w Wielopolu Skrzyńskim przez Pana Piotra Krysę – 

Kierownika RD KPP w Ropczycach. 

 

Pan Piotr Krysa poinformował, że z dniem 1 stycznia 2014 roku zmieniła się struktura 

organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Zmiany te objęły również Posterunek 

Policji w Wielopolu Skrzyńskim, który został przekształcony w Zespół Rewiru Dzielnicowych KPP 

w Ropczycach. Dla społeczeństwa nic się nie zmieniło w tym zakresie, dalej trzech dzielnicowych 

będzie obsługiwało teren Gminy Wielopole Skrzyńskie: 

- Brzeziny – st. asp. Krzysztof Rzeszowski, 
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- Nawsie i Wielopole Skrzyńskie – st. sierż. Piotr Gotkowski, 

- Glinik i Broniszów – asp. Łukasz Pietrucha. 

Natomiast Pan Piotr Krysa nie jest już Komendantem Posterunku Policji w Wielopolu 

Skrzyńskim, tylko Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych i RD KPP w Ropczycach, kieruje i 

nadzoruje pracami dzielnicowych z trzech Gmin: Ostrów, Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce. Pan 

Kierownik RD poinformował, że telefon służbowy pozostał ten sam, wszelkie pisma poprosił o 

kierowanie poprzez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach. 

W temacie Izby Wytrzeźwień – Kierownik RD Pan Krysa poinformował, że w 2013 roku 

cztery osoby z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie zostało zatrzymane i doprowadzone do Izby 

Wytrzeźwień w Rzeszowie. Natomiast 28 osób zostało skierowanych do pomieszczeń Komendy 

Powiatowej Policji w Ropczycach. W pierwszej kolejności osoby nietrzeźwe kierowane są do KPP 

w Ropczycach, jeśli nie ma miejsc, możliwości to wówczas zawozi się takie osoby do Izby 

Wytrzeźwień w Rzeszowie. Koszt dowiezienia osoby nietrzeźwej i sprawowania opieki do czasu 

wytrzeźwienia to kwota 300 zł. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/213/2014 w załączeniu. 

 

5) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwała jest powieleniem uchwały z 

poprzednich lat na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego w kwocie 822,00 zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej Caritas w Ropczycach dla jednej uczestniczki. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/214/2014 w załączeniu. 

 

6) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pomoc finansowa w kwocie 50.000,00 

zł Województwu Podkarpackiemu została przyznana na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 

w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poprosił w imieniu Rady Gminy o 

intensywną walkę o środki na chodniki w całym ciągu drogi wojewódzkiej. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/215/2014 w załączeniu. 

 

7) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pożyczki dla stowarzyszenia „Broniszowianki” w Broniszowie. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała, że pożyczka dla stowarzyszenia 

„Broniszowianki” w kwocie 37.421,00 zł jest przeznaczona na: 

- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Broniszowie – 23.088,00 zł, 

- organizację warsztatów robienia wieńca dożynkowego i ziela oraz tradycyjnych dożynek 

w Broniszowie – 14.333,00 zł. 

 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa zasugerował, ze kwota 14.333,00 zł na organizację 

warsztatów robienia wieńca dożynkowego i ziela oraz tradycyjnych dożynek w Broniszowie jest za 

wysoka. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że stowarzyszenia nie 

robią wieńców za pieniądze gminne. Kwota może wzbudzać wątpliwości, ale jest ona oceniana przez 

specjalistów z Leadera i fachowców z Urzędu Marszałkowskiego. Zaproponował, aby poprzez 

głosowanie wyrazić swój stosunek do projektu. 

 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta przy: 

 13 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/216/2014 w załączeniu. 

 

8) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pożyczki dla stowarzyszenia „Brzezinianki” w Brzezinach. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała, że pożyczka dla stowarzyszenia 

„Brzezinianki” w kwocie 39.862,00 zł jest przeznaczona na: 

- organizację warsztatów rękodzielniczych i spotkania integracyjnego dla mieszkańców 

Wielopolszczyzny oraz zakup tradycyjnych strojów rzeszowskich – 25.000,00 zł, 

-  organizację warsztatów robienia wieńca dożynkowego i ziela oraz tradycyjnych dożynek 

w Brzezinach – 14.862,00 zł. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta przy: 

 13 głosach - „za” 
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 0 głosach - „przeciw” 

 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/217/2014 w załączeniu. 

 

9) Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” w 

Nawsiu. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pożyczka dla 

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Nawsianki w kwocie 34.759,00 zł przeznaczona jest na: 

- organizację warsztatów rękodzielniczych i spotkania integracyjnego dla mieszkańców 

gminy oraz zakup tradycyjnych strojów ludowych – 20.063,00 zł, 

-  organizację warsztatów robienia wieńca dożynkowego i ziela oraz tradycyjnych dożynek 

w Nawsiu – 14.696,00 zł. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta przy: 

 13 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/218/2014 w załączeniu. 

 

10) Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze pożyczka dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w kwocie 18.315,00 zł przeznaczona jest na zakup 

instrumentów dla orkiestry dętej oraz organizację warsztatów muzycznych w celu odtworzenia 

hejnału Brzezin. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/219/2014 w załączeniu. 

 

11) Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, ze pożyczka dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie 12.870,00 zł przeznaczona jest na 

organizację konkursu plastycznego i pokazów sprzętu pożarniczego dla dzieci z terenu Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 
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 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/220/2014 w załączeniu. 

 

12) Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Master” w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, ze pożyczka dla 

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Master” w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie 

12.159,00 zł przeznaczona jest na warsztaty pod hasłem: Karate – bawi, uczy, wychowuje”. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach- „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/221/2014 w załączeniu. 

 

13) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu 

Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok. 

 

Projekt budżetu został omówiony na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy. 

Wszystkie zmiany uzyskały pozytywna opinię wszystkich Komisji RG. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła krótką analizę projektu budżetu Gminy 

Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok: 

1) dochody budżetu na 2014 rok – 25.815.815,00 zł w tym: 

a) dochody bieżące – 22.644.184,00 zł z tytułu: 

- dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na projekty: 

 „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” - 603.181,00 zł 

 „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” - 170.514,00 zł 

- dochody z pozostałych źródeł – 3.171.631,00 zł 

b) dochody majątkowe – 3.171.631,00 zł z tytułu: 

- dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na projekty: 

 „Budowa sieci kanalizacyjno – sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I 

oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II” - 422.691,00 zł, 

 „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” - 125.473,00 zł 

 „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole 

Podstawowej w Brzezinach – Etap III i IV” - 950.756,00 zł 

 „Adaptacja niedokończonego w wyniku zaniechania inwestycji budynku Szkoły w 

Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby edukacyjno – kulturalne oaz działalność gospodarczą” - 

1.272.711,00 zł. 

- dotacje celowe z budżetu państwa, 

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 13.284.687,00 zł w tym: 

 część oświatowa w kwocie 7.074.576,00 zł 

 część równoważąca w kwocie 437.982.576,00 zł 

 część wyrównawcza w kwocie 5.772.129,00 zł 

- dotacja celowa z powiatu na realizację zadań bieżących gminy – 16.440,00 zł 

- dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł. 

2) wydatki budżetu na 2014 rok – 24.007.661,83 zł w tym: 

a) wydatki bieżące – 21.233.470,83 zł 
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b) wydatki majątkowe – 2.774.191,00 zł w tym: 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na: 

 „Budowa sieci kanalizacyjno – sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I 

oraz budowa wodociągu dla cżęści wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II” - 146.643,00 zł 

 budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w 

miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie” - 50.000 zł 

 na budowę dróg gminnych Wielopole Podliwek wraz z przebudową sieci uzbrojenia – 

450.000 zł 

 odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej wskutek powodzi – 

100.000,00 zł 

 realizację projektu PSeAP – 153.106,00 zł 

 rozbudowę remizy OSP w Gliniku – 30.000,00 zł 

 adaptację wiaty garażu remizy OSP Brzeziny – 10.000,00 zł 

 zakup sieci opadowych – 13.500,00 zł 

 dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole 

Podstawowej w Brzezinach – 370.000,00 żł 

 dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku – 150.000,00 zł 

 wykonanie przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazu i c.o. dla budynku 

komunalnego w Brzezinach – 100.000,00 zł 

 „Adaptacja niedokończonego w wyniku zaniechania inwestycji budynku Szkoły w 

Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby edukacyjno – kulturalne oaz działalność gospodarczą” - 

20.000,00 zł 

 budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim – 1.094.000,00 zł 

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.808.153,17 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w latach poprzednich. 

 

Pytania i uwagi. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wyraził swoją opinię o projekcie budżetu 

Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok, mianowicie nie jest do końca zadowolony z podziału 

budżetu, gdyż były składane wnioski o sprawiedliwy podział budżetu na poszczególne miejscowości, 

a Nawsie czy Broniszów nie mają żadnego zapisu. Ponadto Pan Bokota powiedział, że cieszy się z 

zapisu na salę gimnastyczną i chodnik w Gliniku. Ma nadzieję, że wszyscy dołożą starań, aby 

rozpocząć prace przy sali i chodniku. Podziękował również Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 

Gliniku za włączenie się w sprawę budowy sali sportowej i zebranie podpisów na wywiadówce. 

 

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrzyńskiego wnioskował o doprojektowanie 

chodnika w stronę cmentarza w Wielopolu Skrzyńskim i zamianę instalacji gazowej na elektryczną 

w budynku komunalnym w Brzezinach. 

 

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego poparła wniosek Pana Bogdana Siuśko 

o doprojektowanie chodnika. Sugerowała, aby nie dzielić tak krótkiego odcinka na dwa etapy. 

Ponadto poruszyła sprawę odwodnienia w Piomarze. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że chodnik, który ma 

300 m nie będzie dzielony na dwa etapy, tylko zostanie doprojektowany. Ponadto poinformował, że 

jeżeli przetargi wykażą oszczędności to będziemy myśleć o wszystkich zadaniach zgłaszanych na 

komisjach (jak odwodnienie Piomaru, wykonanie ściany frontowej w Szkole Podstawowej w 

Nawsiu). 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr R/III/43/2013 z dnia 30 
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grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok (kopia uchwały w 

załączeniu). 

 

Pan Jan Świstak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska w imieniu wszystkich Komisji Rady Gminy przedstawił opinię w sprawie projektu 

budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy wyraził uznanie za zrozumienie i podziękowanie dla radnych 

za przychylne stanowisko co do projektu budżetu, który został przygotowany w sposób nienaganny, 

bez uwag i z pozytywna opinią RIO, uwzględniający wieloletnią prognozę finansową Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. Podziękował Pani Skarbnik i obiecał, że jak będą oszczędności przetargowe 

to wszystkie możliwości zostaną wykorzystane i zgłaszane zadania będą realizowane. 

 

 

 

 

 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta przy: 

 13 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/222/2014 w załączeniu. 

 

14) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zapytał czy są planowane podwyżki w związku z 

podwyższeniem kwoty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Wielopole Skrzyńskie do kwoty 400.000,00 zł. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że podwyższenie ww. kwoty wiąże 

się z tym, że trzeba będzie ogłaszać przetarg na odbiór odpadów komunalnych na następny okres 

(obecny obowiązuje do czerwca). W tej chwili trudno przewidzieć kwotę jaka wyjdzie z przetargu. 

Wykonawca, który odbiera odpady komunalne w tej chwili jest jednym z najtańszych i pewnie nie 

uda się utrzymać obecnej kwoty w następnym okresie. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/223/2014 w załączeniu. 

 

15) Pani Renata Góra – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

 

Pytań i uwag do projektu nie było. 
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Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/224/2014 w załączeniu. 

 

16) Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym”. 

 

Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP wyjaśnił, że projekt dotyczy tylko oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ramach projektu zostanie objętych pięć oddziałów 

przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie. Na każdy oddział jest przewidziana kwota 

87.000,00 zł, która będzie przeznaczona na rozbudowę placów zabaw i doposażenie szkoły. W 

ramach projektu są przewidziane komputery z oprogramowaniem, tablice interaktywne, sprzęt 

audiowizualny i w zależności co sobie szkoła wybrała z mebli (krzesła, stoliki). Gmina z tego tytułu 

nic nie dokłada. Warunkiem podpisania umowy jest podjęcie uchwały. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego zasugerowała, że Wielopole Skrzyńskie 

jest poszkodowane i nie skorzysta z tego projektu, bo nie ma oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy powiedział, że pomimo interwencji w Urzędzie 

Wojewódzkim nie udało się pozyskać tych 87.000,00 zł na Wielopole, gdyż projekt obejmuje tylko 

oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych. W sumie na realizację tego projektu została 

pozyskana kwota 430.000,00 zł i pieniądze te zostaną wykorzystane m.in. na uzupełnienie 

istniejących, niedoskonałych placów zabaw. 

 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta przy: 

 13 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/225/2014 w załączeniu. 

 

17) Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zajęcia stanowiska w odniesieniu do procedowanej przez Sejm RP zmiany ustawy 

o ustroju sądów powszechnych, dającej możliwość przywrócenia samodzielności Sądu 

Rejonowego w Ropczycach. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XL/226/2014 w załączeniu. 
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Ad 4. Sprawy różne. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego poruszył sprawę możliwości 

uzyskania odszkodowania z tytułu budowy kanalizacji oraz wykonania chociaż jednej drogi w 

Wielopolu Skrzyńskim w tym roku. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że przekaże informacje co do odszkodowań 

po konsultacji z Panem Łukaszem Dziokiem – Kierownikiem Referatu Rolnictwa. Natomiast w 

kwestii dróg będzie wykonana droga Wielopole – Sośnice Rzeki (300 m bieżących) pn. „Budowa i 

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

 

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrzyńskiego zwrócił uwagę na niezbyt efektywne 

odśnieżanie na Sośnicach i w rynku w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego zwróciła uwagę na ten sam problem na 

Nowej Wsi, a Pan Robert Pieczonka na Nawsiu koło Laska. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że „nowe nabytki” tak jak Pan Czernik 

odśnieżają bardzo dobrze, natomiast zdarzają się takie sytuacje jak na Sośnicach, gdzie Pan który dba 

o ten teren jest trudny do upilnowania. Pan Wójt poprosił o zgłaszanie nieprawidłowości w 

odśnieżaniu. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy drogowiec Pan Sławomir 

Janik jeszcze pracuje. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że Pan Sławomir Janik odszedł już z pracy. 

Jeśli chodzi o akcję zimowe utrzymanie dróg, to zastępuje go Pan Dariusz Cebula. Stanowisko 

drogowca może rozstrzygnąć konkurs. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys Wielopola Skrzyńskiego poruszył następujące sprawy: 

- dot. doprojektowania chodnika w kierunku cmentarza w Wielopolu Skrz. - zapytał dlaczego 

to zadanie tak zostało podzielone i czy w tym roku chodnik zostanie zrobiony. 

- dot. utwardzenia placów zabaw, 

- dot. sporu z GS SCh – ile kosztowało zatrudnienie prawnika, 

- dot. kosztów wynajmu sali sportowej w Wielopolu Skrzyńskim, 

- dot. stołówki w nowym Przedszkolu, 

- dot. wykorzystania holu w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, 

- dot. problemu „grzyba” i rozpadających się ścian w Kantorówce. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odniósł się do wszystkich spraw poruszanych przez sołtysa 

z Wielopola Skrzyńskiego: 

- dot. doprojektowania chodnika - ze względu na ograniczone środki na tą inwestycję został ten 

chodnik zaprojektowany w takim zakresie. Gmina na tym nic nie straci, bo będziemy płacić 

tylko za część, która będzie doprojektowana. Inwestycja ta była odkładana ze względu na brak 

pieniędzy. Wójt zapewnił, że w miarę możliwości będziemy się starać zrealizować to zadanie. 

Ponadto poprosił, aby nie zmuszać go do składania obietnic, ponieważ inne miejscowości nie 

mają żadnego zapisu w budżecie, a też mają swoje potrzeby i oczekiwania. 

- dot. placów zabaw - place zabaw będziemy utwardzać i uzupełniać z nowego projektu 

zerówkowego. 

- dot. sporu z GS SCh - radca prawny zatrudniony w Urzędzie Gminy nie ma możliwości 

zajmowania się tą sprawą tak intensywnie, gdyż jest zatrudniony na część etatu, dlatego była 
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konieczność zatrudnienia prawnika. Prawnik aż tak dużo nie kosztuje, bo jak nie ma rozprawy 

to się mu nie płaci. 

- dot. opłat za salę sportową w Wielopolu Skrz. - nie ma żadnych pobieranych opłat za salę 

sportową w Wielopolu Skrzyńskim. Trzeba tylko ustalić z Dyrektorem termin wejścia na salę. 

- dot. stołówki w nowym budynku - dzieci będą spożywały posiłki w salach gdzie są prowadzone 

zajęcia. 

- dot. holu w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrz. - sprawa wykorzystania holu w Szkole 

Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim jest do omówienia z Dyrektorem Szkoły. 

- dot. Kantorówki - Kantorówka należy do Parafii. Wszelkie problemy należy zgłaszać Radzie 

Parafialnej. 

 

 

 

Pan Adam Galas – sołtys Broniszowa poruszył sprawy dotyczące: 

- uregulowania drogi Zapole - Szkoła, 

- rozebranego przystanku w Broniszowie, 

- braku jakiegokolwiek zapisu w budżecie na Broniszów, 

- dzierżawy masztu na budynku wielofunkcyjnym – poprosił, aby środki uzyskane z tego tytułu 

przekazać na rzecz wsi, 

- zebrania wiejskiego – poprosił o ustalenie terminu. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że czynności związane z uregulowaniem 

drogi na Zapole są wykonywane w tym roku. Przystanek jest postawiony, trzeba go tylko ukończyć 

na wiosnę. Zebranie wiejskie będzie organizowane w każdym sołectwie, aby informować 

mieszkańców o budżecie. W budżecie Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok nie ma zapisu na 

Broniszów, ale należy pamiętać że sporo dróg zostało wykonanych w latach ubiegłych w Broniszowie 

m.in. w 2012 roku 500 metrów drogi na Zagorzyce za 161.000,00 zł i 550 metrów drogi na Zapolu 

za 154.000,00 zł. 

 

Pan Zbigniew Gąsior poruszył zgłaszaną na ostatniej sesji sprawę dot. zezwoleń na budowę 

niedużych garaży (wiat) do 35 m2. Pan Gąsior zwrócił uwagę na to, iż wcześniej takie zezwolenie 

można było uzyskać w Gminie na zasadzie zgłoszenia, a teraz trzeba jeździć do Starostwa 

Powiatowego w Ropczycach. Tracą na tym nie tylko mieszkańcy gminy ale i budżet gminy. 

Zaproponował podjęcie uchwały odnośnie powrotu realizacji tego zadania przez Gminę. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że dopóki będzie funkcjonował taki system 

administracji to te funkcje nadal będzie pełnił Powiat, pomimo naszych wniosków. 

 

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego złożyła propozycję przyznawania w 

czasie dożynek honorowych odznak dla zasłużonych rolników. Apelowała, aby docenić trud i ciężką 

pracę rolników z naszej Gminy. Zaproponowała, aby sołtysi wytypowali kilku rolników w każdym 

sołectwie. 

 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny i Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa 

Wielopole Skrzyńskie poparli wniosek przyznawania odznaczeń dla rolników. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że podejmiemy starania w tym zakresie. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poruszył sprawy dotyczące: 

- zamontowania sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej w Gliniku, 

- kamienia na drogi zgłaszane na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, 
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- świateł – światła świecą się nie w tych godzinach co powinny, 

- konserwacji rzeki Wielopolki – czy zostało wysłane pismo w tej sprawie, 

- wodociągu i braku wody w lecie – wnioskował o konkretny odwiert na terenie Gminy, 

- uzupełnienia znaków koło Mariana Szpary w Gliniku. 

 

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika poruszyła sprawę budynku Szkoły na Łysej Górze. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że rozmawiał z Panią Marią Dziedzic która 

niebawem będzie właścicielem całej działki, wówczas podejmiemy działania w tym temacie. Pani 

Dziedzic ma nadzieję, że Gmina przejmie działkę razem z obiektem i uczyni coś co będzie zgodne z 

wolą mieszkańców Łysej Góry i całego Glinika. Mieszkańcy obawiają się, że budynek przejmie ktoś 

prywatny i zrobi coś co nie będzie im odpowiadało. Natomiast co do wniosków Pana Jana Bokoty 

Pan Wójt odpowiedział: 

- dot. wody – szukamy wyjścia najbardziej korzystnego dla mieszkańców, ale nie obciążającego 

nadmiernie budżetu gminy, 

- dot. konserwacji Wielopolki – nastawienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych jest takie, 

że w tej chwili żadnych konserwacji rzeki nie powinno się robić, bo woda powinna być 

przytrzymywana przez koryto a nie usprawniac jej wypływania z koryta. Wniosek o 

konserwację Wielopolki jest kierowany corocznie do Pana Gwizdaka w Ropczycach, który 

przedstawia ten wniosek wraz z dokumentacją na posiedzeniach Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych. Jak do tej pory decyzji korzystnej w tej sprawie nie było. 

- dot. świateł – należy zgłaszać odpowiednie godziny oświetlenia Panu Grzegorzowi Pająkowi, 

który jest za to odpowiedzialny. 

 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa odczytał protokół z zebrania Rady Sołeckiej w 

Broniszowie. Zauważył, że w protokole nie ma żadnej mowy o wykonaniu chociaż kawałka 

nawierzchni asfaltowej w Broniszowie. Podkreślił, że należałoby dopisać taki punkt. 

 

Pan Adam Galas – sołtys sołectwa Broniszów stwierdził, że z informacji od Pana Roga 

wynikało, że nie ma żadnych środków na drogi, więc nie zapisywał takiego punktu. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie apelował o wyodrębnienie w tym 

roku funduszu sołeckiego. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik podkreślił, że Gmina rocznie traci 50.000,00 

zł z tego tytułu, co można podciągnąć pod niegospodarność. Takich obliczeń dokonała Zastępca 

Przewodniczącego Stowarzyszenia Sołtysów Pani Barbara Traciak z Zagorzyc. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że my też liczyliśmy i z naszych obliczeń 

wynika, że tracimy 10.000,00 zł. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik stwierdził, że przyniesie ustawę i udowodni 

swoją rację. 

 

Pan Jan Świstak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy poruszył sprawy: 

- dot. oznakowania przejścia dla pieszych w Wielopolu Skrzyńskim. Poinformował, że 

mieszkańcy Wielopola Skrz. otrzymali mandaty za przejście przez drogę główną w Wielopolu 

Skrzyńskim. Wnioskował o namalowanie pasów. 

- dot. bobrów, które robią spustoszenie nie tylko w Brzezinach ale i w całej Gminie, 

- dot. znaków drogowych na Przysiółki. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin dołączył się do wniosku Pana Jana Świstaka o 
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oznakowanie przysiółków w Brzezinach. Zaproponował, aby na tablicy z mapą Brzezin, na której są 

budynki, dopisać numery domów i zawiesić w centrum wsi. 

 

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy zaproponowała, aby radni wzięli inicjatywę w tej 

sprawie w swoje ręce i napisali wniosek z Leadera. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że w sprawie bobrów należy złożyć wniosek 

go Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przeniesienie bobrów, wówczas GDOŚ podejmuje 

decyzję, jeśli jest pozytywna  to zabierają do paczek i wywożą. 

Ad 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 

Protokół z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 6. Zamknięcie sesji. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji. Następnie dokonał zamknięcia XL Sesji Rady Gminy w Wielopolu 

Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1600. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy 

 

Beata Ozga Robert Pieczonka 

 

 

 

 


