
Protokół Nr XLVIII/2014

z XLVIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

odbytej w dniu 13 listopada 2014 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 w świetlicy Budynku Kulturalno-Oświatowego w Wielo-
polu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonał Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy. 
Przywitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził quorum, przy którym może obradować i po-
dejmować uchwały Rada Gminy.

W sesji uczestniczyło 13 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności).

Ostatnia sesja w kadencji 2010 – 2014 składała się z dwóch części:

I części – roboczej

II części – podsumowującej kadencję 2010 – 2014.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:

             Część I

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 2014 rok,

2) w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

4. Sprawy różne.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Część II – podsumowanie i zakończenie kadencji 2010 – 2014

6. Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych w kadencji 2010 – 2014.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie w kadencji 2010 – 2014.

8. Zamknięcie obrad ostatniej Sesji Rady Gminy VI kadencji.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie było.
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 1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił informacje z realizacji zadań w okresie mię-
dzysesyjnym, mówiąc że:

 dzisiaj został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie dróg, powielony został model ubie-
głoroczny,  ponadto zaplanowane jest  ustawienie siatek w miejscach najbardziej  zagrożo-
nych,

 dobiegają końca prace przy przebudowie wokół stadionu – w sobotę 15 listopada odbędzie 
się wstępny odbiór,

 trwają prace przy remontach dróg (remonty nawierzchni, oczyszczanie rowów),
 dzisiaj odbyło się spotkanie na moście powiatowym w kierunku Konic, z tej okazji Ziemię 

Wielopolską zaszczycili swoją obecnością starostowie,
 trwają  prace  przy  budowie  chodników  przed  placem  targowym  Gminnej  Spółdzielni  

i Domami Centrum, rozpoczęły się również te same działania w kierunku Młyna Pana Drąga 
aż do zjazdu na posesję Pana Saletnika,

 w poniedziałek została oddana droga na Folwarku – wszystkie usterki mają być usunięte do 
15 listopada. Komplikacje wzięły się z rozmiękłej podbudowy i asfalt w kilku miejscach po-
pękał.

Następnie Wójt Gminy wyraził uznanie i złożył podziękowanie wszystkim, którzy angażowali się 
w świętowanie Dnia Niepodległości w Broniszowie, Brzezinach i Wielopolu Skrzyńskim.

Pytania i uwagi.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał Wójta czy specyfikacja przetargowa zawiera 
odśnieżanie całej korony drogi łącznie z poboczami czy płacone będzie za jednorazowy przejazd.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  odśnieżana  droga  winna  być  na 
szerokości całej korony.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego zadała pytania dotyczące odbioru prac 
przy przebudowie stadionu:

 Czy została uregulowana sprawa działki Pana Misiorka pod budynkiem?
 Czy jest pozostawiony kabel na oświetlenie przy budynku na stadionie?

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że oświetlenie stadionu będzie mogło być 
realizowane bezpośrednio  ze  słupów z  części  przyległej  do stadionu.  Odnośnie  kabla  Wójt  nie 
podejmował żadnych działań. Prąd przy budynku jest czerpany bezpośrednio ze starego budynku. 
W sobotę  Pan  Przywara,  który  wykonywał  przyłącz,  przyłączy  prąd  do  nowych  obiektów.  W 
sprawie działki są pieniądze na jej wykupienie. Jest wstępnie ustalona kwota z Panią Misiorek. Jak 
będziemy właścicielami  tej  działki  to  wówczas  będziemy mogli  przygotować  dokumentację  na 
rozbiórkę budynku albo przeprowadzić remont.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin złożył wniosek o odczytanie protokołu z zebrania 
wiejskiego w Brzezinach na temat PSZOK-u.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że mieszkańcy Brzezin nie 
wyrażają zgody na lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kółku Rol-
niczym w Brzezinach.
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3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Pan  Czesław  Leja  –  Wójt  Gminy  poinformował  radnych,  że  PFRON  chce  przekazać 
160.000 zł na rozszerzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej do 30 osób. W związku z 
tym należy się zastanowić nad realizacją tego zadania, bo konieczne byłoby:

 zatrudnienie w grudniu br. dwóch pracowników i przeznaczenie z własnego budżetu 9.000 
zł na „przetrwanie” do stycznia,

 przeznaczenie dodatkowych pomieszczeń na terenie Wielopola Skrzyńskiego, ponieważ te 
które są w dyspozycji WTZ są niewystarczające.

Wójt Gminy poprosił radnych o wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  
i włączenie 9.000 zł do działalności WTZ w tym roku.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny wnioskował, aby zatrudnić osoby do 
WTZ-u z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała czy jest zapotrzebowanie, 
aby rozszerzać działalność WTZ. Czy byliby chętni podopieczni, którzy uczęszczaliby do Warszta-
tów z terenu naszej gminy.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że za nabór do WTZ odpowiada kierow-
nik – Pani Barbara Święch, która zadeklarowała że znajdzie te osoby. Na terenie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie są takie osoby, które uczęszczają do WTZ do Dębicy,  do Ropczyc i  mogą trafić do 
naszych warsztatów.  Nie  będzie żadnego problemu,  jeżeli  doszłoby kilku  podopiecznych spoza 
gminy.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany budżetu gminy na 2014 rok:
 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9.915,00 zł z tytułu zwiększenia części oświa-

towej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkol-
ny i  pomoce  dydaktyczne  świetlic  szkolnych  w  szkołach  podstawowych  i  zwiększa  się 
wydatki budżetu gminy o tę samą kwotę,

 dokonuje się przesunięć wydatków miedzy paragrafami w dziale Oświata i wychowanie  
w kwocie 3.000 zł – jest to zapis na zabezpieczenie środków na tzw. „obowiązek przed-
szkolny” dzieci z naszego terenu uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy,

 zwiększa się wydatki na GOKiW w kwocie 20.000 zł oraz wydatki na WTZ w kwocie 9.000 
zł kosztem zmniejszenia wydatków na Administracje publiczną.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

♦ 12 głosach - „za”
♦ 0 głosach - „przeciw”
♦ 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych

Uchwała Nr XLVIII/265/2014 w załączeniu.
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2)  Pan  Łukasz  Dziok  –  Kierownik  Referatu  Rolnictwa  przedstawił projekt  uchwały  
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

♦ 12 głosach - „za”
♦ 0 głosach - „przeciw”
♦ 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych

Uchwała Nr XLVIII/266/2014 w załączeniu.

4. Sprawy różne.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że:
 zostały  zakończone  prace  i  dokonany  odbiór  dwóch  odcinków  dróg  realizowanych  z 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Brzezinach i w Gliniku,
 przy Szkole Podstawowej w Gliniku dobiegają końca prace przy zaprojektowanym na rok 

bieżący umocnieniu.

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika pytał czy ziemia przy Szkole Podstawowej będzie do 
końca wywieziona.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że grunt prawdopodobnie pozostanie do 
wiosny, żeby dodatkowo stanowił zaporę nad napierającą ziemią z góry. Nad czołową ścianą jest 
wykonany dren, który odprowadza ewentualną wodę do korytek, które biegną wzdłuż wschodniej 
części działki.

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku wnioskował, aby w najbar-
dziej niebezpiecznym miejscu przy SP zrobić 5-6 metrów winkla w tym roku. Ponadto poruszył te-
mat wywozu materiałów z terenu budowy. Następnie zwrócił się z prośbą o zgłoszenie do Gazowni 
uszkodzonej wentylacji koło ściany w Szkole w Gliniku, gdzie wjechał ciężki sprzęt na rurę.

Pan Adam Galas – sołtys sołectwa Broniszów pytał o zaopatrzenie mieszkańców Broniszo-
wa w wodę. Ponadto wnioskował o kamień na Lasek oraz o klucze do Domu Kultury w Broniszo-
wie w celu odbioru podatku.

Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa udzielił  informacji  na temat wody  
w Broniszowie. Poinformował, że zostało zlecone opracowanie dokumentacji geologicznej na wy-
konanie odwiertu. Jeden z tych odwiertów jest przewidziany na terenie Broniszowa. Został wyzna-
czony przez geologa obszar, który jest prawdopodobnie źródłem i można tam wykonywać prace z 
nadzieją na znalezienie wydajnej studni. Jest to obszar powyżej Pana Świętonia na granicy Łączek 
Kucharskich a Broniszowa.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny pytał czy prace geodezyjno-pomiarowe 
jakie są prowadzone na terenie Gminy Wiśniowa będą wykonywane na terenie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. Ponadto wnioskował o remont mostu na Pogwizdowie koło Marka Tabasza oraz remont 
mostu  w  kierunku  Marka  Wiśniowskiego  Brzeziny  –  Rzeki.  Poprosił  o  kamień  na  drogi 
wymagające napraw w Brzezinach.
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Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego wnioskowała o zmianę czasu oświe-
tlenia  Rynku  w  Wielopolu  i  samego  Wielopola.  Mówiła,  że  oświetlenie  jest  nieadekwatne  
w porze  kiedy poruszają  się  ludzie.  Zaproponowała  włączenie  oświetlenia  o  godzinie  500 rano 
kosztem ciemności między godz. 1200 – 300 w nocy. Następnie poruszyła temat działek położonych 
nad potokiem Liwek. Potok był w tamtym roku regulowany, ziemia jest wyrównana ale nie zasiano 
do tej pory trawy. Pojawiają się chwasty na brzegu, które będą się rozsiewać na działki. Zwróciła 
się  z  prośbą  o  podjęcie  interwencji,  aby  ci  którzy  są  zobowiązani  zasiali  trawę  wokół  rzeki. 
Wnioskowała  również  o  zainteresowanie  się  sprawą  zmiany numerów działek  położonych  nad 
potokiem Liwek. Właściciele tych działek mieli  uregulowane księgi wieczyste i  mają problem  
z wprowadzeniem nowych numerów.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia zwrócił się z prośbą o usunięcie wszystkich zaniedbań 

i pęknięć na drodze na Folwark oraz dołożenie starań, aby oddać tą drogę w dobrym stanie.

Pan Jan Świstak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy mówił, że głównym priorytetem dla 
przyszłej Rady Gminy są drogi na naszej gminie. Trzy główne kierunki, które obecna Rada realizo-
wała: drogi, oczyszczalnie i oświata w dalszym ciągu muszą być realizowane.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
Protokół z 28 października 2014 roku został przyjęty.

6. Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych w kadencji 2010 – 2014.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił krótkie sprawozdanie z realizacji zadań spo-
łeczno-gospodarczych w kadencji 2010 – 2014. Mówił, że najwięcej uwagi poświęca się drogom. 
Zostało wybudowane ok. 90 km dróg o nawierzchni bitumicznej. Jest to powód do wielkiej radości. 
Jest jeszcze ok. 30 km dróg do wybudowania, ale to jest sprawa nieodległej przyszłości. Najwięcej 
zadań i środków zrealizowano w Wielopolu Skrzyńskim, następnie znaczące działanie to rozbudo-
wa szkoły w Brzezinach, która dobiegła końca. W Gliniku inwestycja rozbudowy szkoły została 
rozpoczęta. 24,5 mln zł zostało wydane na różnego rodzaju inwestycje, w tym inwestycje miękkie. 
17 mln 300 tys. zł sprowadziliśmy z zewnątrz. Następnie przedstawił film pokazujący zrealizowane 
inwestycje na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Podkreślił również aktywność ludzi w każdym 
sołectwie. Nie ma sołectwa, które pod tym względem odstaje. Następnie pogratulował wszystkim i 
podziękował za dobre wyniki osiągnięte w 4-letniej kadencji.

Pan Robert  Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy złożył  podziękowania Wójtowi  
i radnym powiatowym: Panu Stanisławowi Parysiowi i Panu Marcinowi Świeradowi za owocną 
współpracę i wręczył im okolicznościowe podziękowania i pamiątkowe książki.

Pan Stanisław Paryś i Pan Marcin Świerad – radni Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszow-
skiego pogratulowali Wójtowi i Radzie osiągnięć i zrealizowanych inwestycji oraz podziękowali za 
współpracę z Samorządem Powiatu. Pan Paryś mówił, że wszystkie wnioski i spostrzeżenia radnych 
dotyczące  spraw Wielopolszczyzny staraliśmy się  przenosić  na  grunt  Zarządu i  Rady Powiatu. 
Kadencja  dla  Powiatu  Ropczycko-Sędziszowskiego  była  bardzo  dobra.  Środków  powiatowych 
udało  się  zainwestować  w  sprawy,  za  które  odpowiada  na  terenie  gminy  Powiat  (głównie  
w infrastrukturę drogowo-mostową, sprawy dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych).

5



7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie w kadencji 2010 – 
2014.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił podsumowanie kadencji 
2010 – 2014 (sprawozdanie w załączeniu). Następnie złożył podziękowania wszystkim radnym za 
zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie i podejmowanie inicjatyw 
dla  dobra  społeczności  lokalnej.  W imieniu  całej  Rady  Gminy  szczególnie  podziękował  Pani 
Janinie Drygaś – Skarbnikowi Gminy.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy podziękował Przewodniczącym Rady i radnym za bez-
pieczne przeprowadzenie Gminy przez 4-letnią kadencję i doprowadzenie do pełnej realizacji za-
dań.  Złożył  również  podziękowania  Pani  Skarbnik,  dyrektorom  i  kierownikom  jednostek 
organizacyjnych, Pani Bożenie Mucha – byłej  kierownik GOPS oraz sołtysom i członkom Rad 
Sołeckich.

Następnie zostały wręczone podziękowania wszystkim radnym i pamiątkowe książki.

8. Zamknięcie obrad ostatniej Sesji Rady Gminy VI kadencji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym 
gościom za udział w ostatniej sesji w kadencji 2010 – 2014. Następnie dokonał zamknięcia XLVIII 
Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Sesja trwała do godziny 1630.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Beata Ozga Robert Pieczonka
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