
Protokół Nr XXXIX/2013

z XXXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1210  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 15 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście
(wg załączonej listy obecności).

Przewodniczący  Rady  Gminy  zaproponował  włączenie  do  porządku  obrad  projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 r.

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 wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok,

2) w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem

roku budżetowego,

3) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie

Wielopole Skrzyńskie na lata 2014-2020,

4) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania

zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Gminy

Wielopole Skrzyńskie,

5)  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXVIII/202/2013  Rady  Gminy  w  Wielopolu

Skrzyńskim z dnia  12  grudnia  2013 roku w sprawie  wprowadzenia  zmian budżetu

gminy na 2013 rok.

   4.  Sprawy różne.

5.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

   6.  Zamknięcie sesji.

Radni przyjęli do realizacji zaproponowany porządek obrad.
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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:

-  prawie  w  100%  zostały  wykonane  prace  przy  budowie  kanalizacji  (pozostaje
porządkowanie terenu),
- trwają prace budynku przy Kościele (główne prace są już wykonane). Ok. 6 stycznia
2014r. będzie dokonany przyłącz gazowy do budynku. Wójt zachęca, aby wejść do środka
budynku i przyjrzeć się wykonanym pracom.
-  chcemy  w  styczniu  kupić  kruszywa  na  drogi,  aby  naprawić  miejsca  szczególnie
zaniedbane (Nawsie Rzeczki, Brzeziny Rzeki, Broniszów- dwa odcinki dróg). W grudniu
nie było pieniędzy na kruszywo i nie było jak wywiązać się z tego obowiązku.
Ponadto Wójt Gminy poprosił o przekazywanie wszelkich informacji od mieszkańców do
Urzędu Gminy o ewentualne  dokładanie odcinków dróg do odśnieżania  lub dokonanie
zmian w systemie odśnieżania.

Podjęto dyskusję.

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrzyńskiego zapytał  jaki jest  termin zakupu
wyposażenia do budynku przy Kościele.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  termin  zakupu  wyposażenie  do
budynku jest równy z terminem realizacji obiektu. Wyposażenie jest kupowane na bieżąco (są łóżka
dla dzieci, meble dla przedszkola, do biblioteki).

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny zapytał czy został sprzedany budynek
Mleczarni w Wielopolu Skrzyńskim.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że nieruchomość nie została sprzedana,
gdyż czwarty z rzędu przetarg był bezskuteczny.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego zaproponowała, aby pomyśleć o
wydzierżawieniu działki przy Publicznym Przedszkolu, a nie o sprzedaży.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, aby zastanowić się
nad  propozycją  przeniesienia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  do  tego  budynku,  gdyż
obecnie GOPS pracuje w warunkach urągających.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że Pan Józef Ochab chciał kupić fragment
działki,  żeby  polepszyć  sobie  dojazd.  Takie  rozwiązanie  było  niemożliwe  bez  zmiany
zagospodarowania  przestrzennego.  Teraz  Pan  Ochab  ma  możliwość  starać  się  o  dzierżawę
wieczystą na poszerzenie tego dojazdu.

Ad 2 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia poprosił o poprawę drogi na  Janowskiego Wiesława
oraz poprawę drogi w kierunku do Pana Andrzeja Kisiela.

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika poprosił o naprawę mostku na Zapolu i mostu na Łysą
Górę przez rzekę Wielopolkę.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poprosił o naprawę wszystkich mostów w
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Gliniku oraz o kamień na drogę na Stasiowskiego i Pasowicza. Ponadto podziękował za naprawę
mostu na Małą.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin poruszył sprawę 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. Pan Zbigniew Gąsior
zwrócił się z pytaniem czy nie można z powrotem przenieść tego zadania do gminy. Poprosił o
interwencję w tej sprawie.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że na razie przepisy na to nie pozwolą.

Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Rady Gminy
o zaangażowanie w akcję honorowego krwiodawstwa poprzez propagowanie akcji, wspierania, jak
również  oddawanie  krwi  przez  radnych.  Przedstawił  Prezesa  Stowarzyszenia  Honorowych
Krwiodawców na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Stanisława Wleźnia. Stowarzyszenie
to niedługo zostanie zarejestrowane w sądzie, obecnie działa na zasadzie wolontariatu.

Pan Stanisław Wlezień poinformował,  że na 20 stycznia 2014 roku w ramach Wielkiej
Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  planuje  akcję  wyjazdową  krwiodawców  do  Uniwersyteckiego
Szpitala  Dziecięcego  w  Krakowie  -  Prokocimiu.  Krew  jest  przeznaczona  dla  chorych  dzieci
leczonych  z  terenu  Województwa  Podkarpackiego.  Pan  Wlezień  prosił  o  pomoc  w  postaci
werbowania dawców krwi.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  zaproponował  zorganizowanie  punktu
krwiodawstwa w Wielopolu Skrzyńskim, wówczas więcej byłoby chętnych dawców.

Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący Rady Gminy zauważył,  że  akcje  wyjazdowe
krwiodawców często okazują się wpadką, ponieważ zapisze się 40 osób a przyjdzie 15 osób, a
koszty wynajmu autobusu spadają na Urząd Gminy.

Ad 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

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

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan  Robert  Pieczonka  -  Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:
 15 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych
Uchwała Nr XXXIX/205/2013 w załączeniu.

2)   Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie
wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gminy,
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Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan  Robert  Pieczonka  -  Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:
 15 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych
Uchwała Nr XXXIX/206/2013 w załączeniu.

3) Pani Bożena Mucha – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu
Skrz.  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Wielopole Skrzyńskie na lata 2014-2020.

.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan  Robert  Pieczonka  -  Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:
 15 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych
Uchwała Nr XXXIX/207/2013 w załączeniu.

4) Pani  Jolanta  Wośko – podinspektor  Urzędu Gminy przedstawiła  projekt  uchwały w
sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o
uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zapytał, czy przedsiębiorca wywożący nieczystości
będzie wyłaniany w drodze przetargu.

Pani  Jolanta  Wośko  –  podinspektor  UG  odpowiedziała,  że  przedsiębiorca  prowadzący
działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
nie będzie wyłaniany w drodze przetargu. Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność w tym
zakresie na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie musi posiadać aktualne zezwolenie wydane przez
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Na terenie naszej Gminy zezwolenie na świadczenie usług w
tym zakresie posiada jeden przedsiębiorca (Pan Reguła).

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia zapytał o koszt wydania takiego zezwolenia.

Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG odpowiedziała, że opłata skarbowa wynosi 107 zł.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  zapytał  o  wysokość  opłaty,  jaką  ponoszą
właściciele nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.

Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG poinformowała, że górna stawka opłat za usługi
komunalne w tym zakresie wynosi 60 zł za 1m3.
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Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan  Robert  Pieczonka  -  Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:
 15 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych
Uchwała Nr XXXIX/208/2013 w załączeniu.

5) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 grudnia
2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  w  uchwale  Nr  XXXVIII/202/2013  Rady  Gminy  w
Wielopolu Skrz. z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na
2013 rok w § 2 po ust. 3 dodaje się ustęp 3a, który brzmi: Planowane przychody budżetu gminy na
2013  rok  w  kwocie  500  000,00  zł  z  tytułu  nadwyżki  budżetowej  określone  jako  źródło
finansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 rok przeznacza się na sfinansowanie
rozchodów budżetu gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Pan  Robert  Pieczonka  -  Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:
 15 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych
Uchwała Nr XXXIX/209/2013 w załączeniu.

Ad 4. Sprawy różne.

Pan Czesław Leja – Wójt  Gminy w imieniu  własnym i  Rady Gminy podziękował Pani
Skarbnik za cały rok pracy.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzezin złożył podziękowania Wójtowi i Radzie
Gminy oraz  poprosił  o  kamień  na  drogę  na  Baj  koło  Pana  Andreasika,  koło  Pana  Stanisława
Dziurdzika w stronę Wojnarowskiego.

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie zgłosiła zapotrzebowanie na kruszywo na
drogę na Stachorówkę.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył życzenia noworoczne i podziękowania
oraz zwrócił uwagę na przepis w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
który jest sprzeczny z Konstytucją.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ustawodawca nie
określił  maksymalnej  (górnej)  wysokości  stawki  opłaty  za  odpady  komunalne,  powyżej  której
samorząd nie ma prawa pobierać wyższej opłaty. Ponadto poinformował, że uchwała w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole
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Skrzyńskie będzie zmieniana.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa poruszył sprawę zarządzania i wykorzystania działki
przy Szkole Podstawowej w Broniszowie.

Pani  Renata  Góra  –  radna z  Wielopola  Skrz.  zapytała  czy były rozdawane nagrody dla
pracowników administracyjnych Urzędu Gminy na koniec roku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że pracownicy UG nie otrzymali żadnych
nagród, poza jedną osobą. Pan Sławomir Janik złożył wypowiedzenie i  do końca stycznia chce
odejść z pracy i to on otrzymał tę nagrodę.  Pozostali pracownicy otrzymają nagrody z nowego
budżetu w lutym 2014r.

Ad 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni wnoszą uwagi lub
pytania do protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Uwagę do protokołu zgłosił pan Marek Mucha – radny z Nawsia. Po wprowadzeniu uwagi
protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy został przyjęty.

Ad 6. Zamknięcie sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym
gościom za udział w Sesji. Następnie dokonał zamknięcia XXXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1350.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Beata Ozga Robert Pieczonka
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