
Protokół Nr XLIII/2014

z XLIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 24 czerwca 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 projektu uchwa-
ły w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Radni nie wnieśli uwag.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok 

wraz z informacją o stanie mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozda-

nia finansowego za 2013 rok.

4. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu z wykonania budże-

tu gminy za 2013 rok.

5. Zapoznanie się  z  wnioskiem Komisji  Rewizyjnej  w sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy 

Wielopole Skrzyńskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok oraz opinią Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole 

Skrzyńskie za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie za 2013 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie 

za 2013 rok.
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8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany w podziale gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia  

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

2)  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym dla  

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/236/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z  

dnia 6 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

29 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok,

5) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok.

9. Sprawy różne.

10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

11. Zamknięcie Sesji.

Radni przyjęli do realizacji zaproponowany porządek obrad.

 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:

• Chodnik w Wielopolu Skrzyńskim będzie budowany na odcinku długości 95 m za 66.000 zł. 
Zadanie to będzie wykonywał Pan Marcin Jezior. Prace rozpoczną się 15 lipca 2014 r.

• Pani Dudek z Dębicy rozpoczęła składowanie kruszywa na placu u Pana Godka. Nie należy 
mieć obaw, że plac ten będzie sprzyjał szczególnemu traktowaniu Brzezin, bo wszystkie de-
cyzje dotyczące miejsca wywożenia kamienia wydawane są przez nas. Każdy transport jest 
rejestrowany i podpisywany przez odbiorcę. Nie ma i nie było nadużyć w tym zakresie, cho-
ciaż były głosy, że kruszywo poprzednim razem było wywożone nocą, aby ukryć miejsce 
wywożenia.

• Zostanie przygotowany wykaz dróg, gdzie obecna partia kruszywa trafi w oparciu o zgło-
szenia jakie napłynęły do Urzędu Gminy. Będzie można się przyjrzeć i ewentualnie uzupeł-
nić listę.

• Inwestycje przy Szkole Podstawowej w Brzezinach i na stadionie w Wielopolu Skrzyńskim 
postępują zgodnie z harmonogramem. Prace w Brzezinach chcemy zakończyć w sierpniu, 
natomiast prace w Wielopolu Skrzyńskim we wrześniu.

• Pod koniec tego tygodnia będą miały miejsce dwa wydarzenia o charakterze kulturalnym: 
Dni Wielopola oraz Spotkanie Integracyjne Seniorów w Broniszowie.

• Dzisiaj na WTZ odbywa się Powiatowy Piknik na rozpoczęcie lata.
• W ostatnią niedzielę Pan Andrzej Róg zorganizował wspólnie ze swoimi współpracownika-

mi wycieczkę w Bieszczady.
• Jesteśmy w trakcie remontów dróg. W tej chwili wykonujemy prace głównie na terenie Gli-

nika i będziemy przechodzić po kolei do następnych miejscowości. Wykonujemy prace naj-
potrzebniejsze i najpilniejsze, bo środków na takie działanie jest niewiele.
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Pan Czesław Leja – Wójt Gminy zwrócił uwagę, że dzisiejsza sesja ma na celu przygląd-
nięcie się co wydarzyło się w ubiegłym roku, jak realizowany był budżet i jakie są efekty wspólne-
go działania. Wszystkie czynności zostały wypunktowane i ocenione przez Komisję Rewizyjną i 
RIO. Efekty tych czynności będą zaprezentowane i w oparciu o nie radni będą mogli podjąć decyzję 
co do udzielenia absolutorium Wójtowi, co za tym idzie całemu Urzędowi Gminy.

Pytania i uwagi.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył podziękowania za pamięć i życzenia 
imieninowe. Zapytał o rozpoczęcie prac przy budowie hali sportowej w Gliniku. Poprosił, aby radni 
otrzymali informację odnośnie kamienia, na jaką drogę zostanie przeznaczony. Ponadto poprosił o 
przeprowadzenie remontu  mostu w Gliniku koło GS.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy udzielił informacji na zadane pytania.
• Na obecnym etapie prac przy budowie hali sportowej w Gliniku są do wykonania następują-

ce czynności: należy przeprojektować fragment umocnień, po to aby obniżyć koszty, zmie-
nić kosztorys, ogłosić przetarg i podpisać umowę z wykonawcą. Trzeba wywieźć zbędny 
grunt i wykonać umocnienie placu budowy od strony działki Pani Krystyny Pijar. Prace te 
chcemy wykonać do końca sierpnia.

• Będzie przygotowana lista odnośnie wywozu kruszywa i będzie można ocenić czy wszyst-
kie zgłoszone drogi są w niej ujęte.

• Odnośnie remontu mostu w Gliniku koło GS należy położyć deski na całej nawierzchni mo-
stu. Trzeba będzie szukać pieniędzy, gdyż na te usługi mamy bardzo mało środków.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

W tym punkcie nikt z radnych nie zabrał głosu.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 
2013 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2013 roku 
oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego na 
dzień 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie finansowe Gminy Wielopole Skrzyńskie za 
2013 rok obejmujące:

• bilans z wykonania budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku,
• bilans zbiorczy jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku,
• rachunek zysków i strat za 2013 rok,
• zestawienie zmian w funduszu za 2013 rok.

Sprawozdania w załączeniu.
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4. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu z wy-
konania budżetu gminy za 2013 rok.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła Uchwałę Nr III/33/2014 z dnia 14 
maja 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu gminy za 2013 rok (uchwała w załączeniu).

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – pozytywna.

5. Zapoznanie się  z  wnioskiem Komisji  Rewizyjnej  w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Wielopole Skrzyńskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 
oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pani Renata Góra – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja Re-
wizyjna przeprowadziła kontrole w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. Wyniki kontro-
li wraz z wnioskami zostały zawarte w protokołach pokontrolnych i przekazane kierownikom jed-
nostek gminnych. Większych zastrzeżeń odnośnie prowadzenia jednostek organizacyjnych Komisja 
Rewizyjna nie stwierdziła. Komisja wnioskuje jedynie o obniżenie opłat za prowadzenie kont ban-
kowych.

Następnie Pani Renata Góra przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odby-
tego w dniu 23 maja 2014 roku wraz z opinią – wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wój-
towi Gminy Wielopole Skrzyńskie za rok 2013 z tytułu wykonania budżetu gminy. Poinformowała, 
że Komisja Rewizyjna przed sformułowaniem opinii – wniosku zapoznała się i rozpatrzyła spra-
wozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok wraz z informacją o sta-
nie mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie finansowe Gminy Wielopo-
le Skrzyńskie za 2013 rok. Komisja zapoznała się również z uchwałą Nr III/33/2014 z dnia 14 maja  
2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu gminy za 2013 rok.
Protokół Komisji Rewizyjnej, opinia – wniosek oraz opinia RIO w załączeniu.

Kolejno Pan Zbigniew Gąsior – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedsta-
wił Uchwałę Nr III/23/2014 z dnia 30 maja 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wie-
lopole Skrzyńskie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z tytułu wy-
konania budżetu gminy za 2013 rok (uchwała w załączeniu).
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – pozytywna.

Pytania i uwagi.

Nikt nie zabrał głosu.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wie-
lopole Skrzyńskie za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok.

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

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

Uchwała Nr XLIII/238/2014 w załączeniu.

7. Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy  Wielopole 
Skrzyńskie za 2013 rok.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w spra-
wie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok.

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

• 10 głosach - „za”
• 0 głosach - „przeciw”
• 4 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych

Absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok zostało udzielone.
Uchwała Nr XLIII/239/2014 w załączeniu.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy złożył podziękowania radnym za udzielone absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2013r., a tym samym całemu Urzędowi Gminy w Wielopolu Skrz. Szczególnie 
podziękował tym, którzy pomijając własne cele, dla których są w Radzie Gminy głosowali zgodnie 
ze swoim sumieniem dla dobra całej społeczności gminnej. Podziękowania skierował również do 
Pani Janiny Drygaś - Skarbnika Gminy, Pani Krystyny Wlezień - Sekretarza Gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy, bo również dzięki nim 
prawidłowe było wykonanie budżetu gminy za 2013 rok. Ponadto wyraził nadzieję, że wspólnie po-
dejmowane decyzje będą służyły realizacji zaplanowanych zadań na ten rok.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pani Krystyna Wlezień -  Sekretarz Gminy przedstawiła projekt  uchwały w sprawie  
zmiany w podziale gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i  
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy poinformowała, że zmiana w podziale Gminy na 
okręgi wyborcze podyktowana jest przez Państwową Komisję Wyborczą, ponieważ okręg wyborczy 
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nie może przekraczać 1,5 krotności normy przedstawicielskiej, która wynosi dla terenu naszej gmi-
ny 586 osób. Norma przedstawicielska jest to wynik dzielenia liczby mieszkańców przez liczbę rad-
nych. Zmianie ulegnie okręg wyborczy Nr 1 obejmujący część sołectwa Broniszów od Nr 1 do Nr 
236 oraz okręg wyborczy Nr 2 obejmujący część sołectwa Broniszów od Nr 237 do końca i część  
sołectwa Glinik od Nr 1 do Nr 147. Zmiana ta była konsultowana i pozytywnie zaopiniowana przez 
Komisarza Wyborczego.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa kategorycznie sprzeciwił się dzieleniu Broniszowa 
na dwa okręgi, ponieważ Broniszów nie będzie miał żadnych korzyści z tego podziału.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy stwierdził, że okręgi wyborcze zostały przygotowane we-
dług określonego schematu.  Były narzucone pewne wymagania,  które  nie  uwzględniliśmy przy 
pierwszym podejściu. Broniszów przekroczył normę przedstawicielską i w związku z tym należy 
dokonać zmian w podziale granic okręgów wyborczych.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik solidaryzując się z Broniszowem zapytał 
czy Rada Gminy ma szansę głosować przeciwko ww. uchwale.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jeśli Rada Gminy nie podej-
mie uchwały to Komisarz Wyborczy wystąpi do Wojewody, który wyda zarządzenie zastępcze. 

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  stwierdził,  że  odgórnie  narzucona  zmiana  w 
podziale okręgów wyborczych ma na w celu skłócenie społeczeństwa a nie jego zintegrowanie.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że był jeden radny z Bro-
niszowa i dalej zostanie jeden radny w Broniszowie. Broniszów nie będzie pozbawiony reprezenta-
cji w Radzie Gminy.

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

 5 głosach - „za”
 3 głosach - „przeciw”
 6 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych

Uchwała Nr XLIII/240/2014 w załączeniu.

2) Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwale-
nia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  
na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdro-
wia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP poinformował, że główna zmiana uchwały związana 
jest z nowelizacją ustawy o systemie oświaty. W regulaminie pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie nie może być załączni-
ka jako wzór wniosku składanego o stypendium czy o zasiłek socjalny z uwagi na ochronę danych 
osobowych. W kwestii wysokości pomocy i kryterium dochodowego nic się nie zmieniło. Wyso-
kość przyznanego stypendium zależy od ilości otrzymanych środków.
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Pan  Andrzej  Róg  –  radny  z  Broniszowa  wnioskował,  aby  przyznawane  stypendia  dla 
uczniów na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie były poprzedzone przeprowadzonym wywiadem 
środowiskowym, gdyż niektórzy celowo zaniżają zarobki w celu uzyskania pomocy materialnej.

Pani Bożena Rogińska – Olech – wz. Kierownika GOPS poinformowała, że Pomoc Spo-
łeczna nie jest upoważniona do sprawdzania kryterium dochodowego w sytuacji przyznawania sty-
pendium dla uczniów. Rodzice składają oświadczenia, w których podają swoje dochody pod karą 
grzywny.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zapytał czy w regulaminie pomocy mate-
rialnej można zapisać warunek odnośnie składania dokumentów o zarobkach przy przeliczeniu do 
socjalnego.

Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP odpowiedział, że jest taki warunek zapisany. Są to 
dokumenty za miesiąc poprzedzający składanie wniosku,  jak:  zaświadczenie z  zakładu pracy,  z 
GOPS, Urzędu Pracy, kserokopia nakazu podatkowego, zaświadczenie z KRUS, a w przypadku za-
siłku losowego musi być dokument potwierdzający podstawę jak inwalidztwo, długotrwała choro-
ba, klęska żywiołowa. Odnośnie kontroli kryterium dochodowego przy przyznawaniu stypendium 
dla uczniów, ZOSiP nie ma takiego prawa.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy wnioskowała, aby w regulaminie pomocy mate-
rialnej ustalić, ze dochód określa się z okresu rocznego a nie za poprzedni miesiąc.

Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP odpowiedział, że zgodnie z ustawą o systemie oświa-
ty dochód podaje się za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy zwrócił uwagę, że przez wiele lat wnioskowaliśmy, żeby 
procedury upraszczać i ostatecznie zostały one uproszczone. Nie pobiera się zaświadczeń, tylko sa-
memu pisze się oświadczenia zgodnie z prawdą. Problem polega na tym, że ludzie często naginają 
prawdę, nie boją się wynikających konsekwencji, gdyż nie są prowadzone kontrole i nikogo nie 
ukarano.

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

 12 głosach - „za”
 1 głosie - „przeciw”
 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych

Uchwała Nr XLIII/241/2014 w załączeniu.

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XLII/236/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 maja 2014  
roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały z dnia 6 maja 2014, gdzie były wprowadzone środki do budżetu po stronie przychodów i 
rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń. Tak jak w poprzednich latach środki te 
były włączone do budżetu, jednak RIO stanęła na stanowisku, aby nie wprowadzać tych środków 
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do budżetu, jeżeli są one spłacone do końca 2014 roku. Interpretacja ta pojawiła się po podjętej 
uchwale, RIO nie wskazała uchybień. W chwili obecnej zostało wszczęte postępowanie nadzorcze i 
trzeba te zapisy wyeliminować z budżetu.

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

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

Uchwała Nr XLIII/242/2014 w załączeniu.

4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XL/222/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 stycznia  
2014 roku w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały z 29 stycznia 2014 roku, gdzie podobnie jak w przypadku uchwały z 6 maja 2014 roku 
były wprowadzone do budżetu pożyczki dla stowarzyszeń. RIO poprosiła o dokonanie zmian po-
przez wyeliminowanie środków z budżetu.

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

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

Uchwała Nr XLIII/243/2014 w załączeniu.

5) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wpro-
wadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Projekt  uchwały  został  omówiony i  pozytywnie  zaopiniowany przez  Komisję  Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjal-
nych i Porządku Publicznego.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła wydatki, które ulegną zwiększeniu o 
kwotę 147.000 zł na:

• budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 70.000 zł (50.000 
– środki z dotacji z FOGR-u + 20.000 zł – udział własny),

• dobudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzezinach – 30.000 zł,
• przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Wielopolu Skrzyń-

skim – 7.000 zł,
• budowę chodnika w ciągu drogi Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa – 20.000 zł.

Po otwarciu ofert okazało się, że zapisane środki na to zadanie w kwocie 50.000 zł są nie-
wystarczające, gdyż najniższa oferta jaka została wybrana jest na kwotę 66.000 zł.

• Budowę dróg gminnych Wielopole Podliwek w zakresie robót ziemnych i przebudowy sieci 
– 20.000 zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu zapisane środki są niewystarczające. Najtańsza oferta była zło-
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żona na kwotę 236.000 zł, a najdroższa na kwotę ponad 400.000 zł. Aby można było reali-
zować to zadanie jest propozycja zwiększenia środków.

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

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

Uchwała Nr XLIII/244/2014 w załączeniu.

9. Sprawy różne.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Pani Dyrektor Te-
resy Świniuch w sprawie rozbiórki baraku przy Szkole Podstawowej w Broniszowie (pismo w załą-
czeniu).  Temat  był  omawiany  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony 
Środowiska i ponownie przedstawiony Radzie Gminy z uwagi na zbliżające się wakacje. Jest to 
najlepszy czas  na demontaż,  zwłaszcza że dach baraku jest  z  eternitu  i  stanowi zagrożenie dla 
dzieci.  Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i  Ochrony Środowiska stoi na stanowisku podjęcia 
prac  związanych  z  rozbiórką  baraku.  Przewodniczący  Rady  Gminy  w  imieniu  Rady  Gminy 
zobowiązał Wójta do rozpoczęcia działań mających na celu rozebranie budynku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że zebranie wiejskie w Broniszowie zade-
cydowało o rozbiórce baraku. Pan Piotr Cielec – Wójt Gminy Ostrów nadal chce część tego budyn-
ku zabrać, co zmniejszyłoby koszty rozbiórki. Szczegóły tego zadania zostaną omówione z Panią 
Dyrektor Świniuch.

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika przedstawiła projekty realizowane przez  Stowarzy-
szenie Gospodyń Wiejskich Gliniczanki:

1. Projekt współfinansowany z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych „Nigdy nie jest za późno”. W ramach projektu odbędzie się otwarte spotkanie z 
lekarzem internistą, dietetykiem, kurs pierwszej pomocy, kurs gotowania zdrowej żywności, 
kurs obsługi komputera oraz wycieczka do Krakowa.

2. Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Przezorny zawsze ubez-
pieczony”, w ramach którego odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Glinika z przedstawi-
cielami Straży Pożarnej, Policji, rehabilitantem, liczne szkolenia, wycieczka do Warszawy.

3. Projekt dotyczący pozyskania strojów ludowych dla 10 dziewczyn.
4. Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Gminy dotyczący:

• wykonania ogrodzenia przy Remizie w Gliniku,
• utwardzenie kostką placu od Remizy do drogi głównej,
• wykonanie altany drewnianej przy budynku.

Ponadto poruszyła temat budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej oraz wodociągu w Gliniku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi w sprawie budowy chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej. Stanowisko dyrektora z Urzędu Marszałkowskiego jest takie, że pierwszeństwo 
mają te samorządy, które mogą dołożyć połowę środków. Jest sporo samorządów, które chcą i mogą 
wyłożyć swoją gotówkę, ale nie ma środków ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Szansa na środki 
może pojawić się jesienią z oszczędności po-przetargowych. Ponadto uprzedził radnych z Glinika, 
że zagospodarowanie terenu wokół Remizy od strony drogi wojewódzkiej przesunięte jest o ok. 1,5 
m w stronę budynku z uwagi na to, że teren ten usytuowany jest w pasie drogowym.
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Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, ze dopóki nie wyło-
żymy 0,5 mln zł to nie będziemy mieć chodników.

Pan Andrzej  Róg – radny z Broniszowa poinformował,  że  z  inicjatywy Klubu Seniora, 
Grupy Biesiadnej oraz części strażaków wspólnie został zorganizowany wyjazd w Bieszczady w 
ramach  środków alkoholowych.  Uczestnikami  wycieczki  byli  głównie  mieszkańcy Broniszowa, 
część uczestników była z terenu całej Gminy. Ponadto poprosił o dofinansowanie przejazdu Grupy 
Biesiadnej 1 września 2014 roku do Gminy Baligród na nadanie Szkole Podstawowej imienia Św. 
Jana Pawła II. Wnioskował również o prawidłowe oznakowanie dróg powiatowych w Broniszowie 
oraz  zabranie  gruzu  wywiezionego  pod  kaplicę  spod  przystanku.  Ponadto  zapytał  o  środki  ze 
Schetynówki w Brzezinach.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że temat środków ze Schetynówki wymaga 
odłożenia do sierpnia, ponieważ nie wiemy jak się nam uda sprzedać działki w Wielopolu Skrz.

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie poruszyła tematy dotyczące:
• likwidacji barszczu sosnowskiego na Nawsiu od Państwa Suszów, Ziębów w stronę Nawsia 

Dolnego.
• poprawy asfaltu na Budziszu koło Pana Janowskiego,
• postawienie ławki,  słupka i  rozkładu jazdy na ostatnim przystanku Nawsia na Zawadce, 

który został zniszczony wskutek wypadku,
• podjęcia działań w sprawie bobrów koło Szkoły na Nawsiu,
• poprawy mostu na Nawsiu Dolnym koło Pana Szpary,
• poprosiła o koparkę na Nawsie – Ścieżki na pogłębienie rowu od Państwa Sypniów w stronę 

Szkoły,
• poprosiła o załatanie dziur na drodze Konice w stronę Stachorówki.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia poprosił o:
• zabezpieczenie odcinka drogi gminnej asfaltowej koło Pana Mariana Zimnego,
• naprawę załamanego przepustu na drodze Nawsie – Kamieniec na odcinku drogi gruntowej 

ok. 300 m w kierunku lasu,
• poruszył temat powodziówek: zapytał czy będzie brana pod uwagę droga Nawsie – Folwark.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że droga Nawsie – Folwark jest teraz w ko-
lejce i na Nawsie bierze się każdą powodziówkę. Umocnienie drogi koło Pana Zimnego zostanie 
wykonane, ale z pominięciem odcinka drogi koło Pani Wlezień, która chce żeby dokonać podziału. 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie wnioskował o:
• budowę chodnika w kierunku cmentarza w Wielopolu Skrz. na odcinku dłuższym niż 95 m,
• wykorzystanie kamienia na podbudowę pod chodnik w kierunku cmentarza w Wielopolu 

Skrzyńskim i dopilnowanie wykonania porządnego ujęcia wody,
• rezerwę kamienia przy Gminie na potrzeby bieżące,
• odznaczenia dla zasłużonych rolników w czasie dożynek.

Zapytał, która w kolejce odnośnie powodziówki jest droga na Wytrząsce.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że droga na Wytrząsce jest ostatnia w kolej-
ce i wykonywana będzie w roku 2016. Jest nadzieja na środki z Leadera i wówczas może się to 
zmienić. Ponadto poinformował, że projekt przewiduje dobrą podbudowę pod chodnik w kierunku 
cmentarza w Wielopolu Skrzyńskim. Poprosił również Pana Tadeusza Kopalę, aby wspólnie wyty-
pować zasłużonych rolników z każdej miejscowości w celu odznaczenia podczas dożynek.
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Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego wnioskowała o:
• utworzenie żłobka w Wielopolu Skrzyńskim,
• wykorzystanie bezrobotnych do uporządkowania terenu pod plac zabaw koło nowego bu-

dynku,
• obsadzenie drzewkami nasypu na Orliku w celu jego umocnienia i obniżenia temperatury w 

czasie upałów.
Ponadto poruszyła temat budowy chodnika w Wielopolu Skrzyńskim. Zapytała czy chodnik będzie 
budowany od budynków mieszkalnych w kierunku cmentarza czy odwrotnie. Podjęła również temat 
otrzymania darmowych podręczników dla uczniów klasy I.

Pani Teresa Świniuch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie poinformowała, że 
każda szkoła po zalogowaniu się do odpowiedniego systemu otrzyma podręczniki za darmo, nato-
miast koszty odnośnie zeszytów ćwiczeń ponosić będzie Gmina.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wnioskował o:
• podjęcie działań w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku,
• zwrócenie uwagi o zawartość darmowych podręczników,
• podjęcia działań w celu postawienia przystanku w Gliniku pod Kółkiem,
• dowóz uczniów do Jabłonnej,
• pomoc w doprowadzeniu rzeki Wielopolki do stanu sprzed powodzi w latach 2009 i 2010,
• gruntowną naprawę trzech mostów w Gliniku,
• drogę na Pana Stasiowskiego – kamień + asfalt na odcinku ok. 500 m,
• drogę – Siółkówka na Pana Tokarza – kamień + asfalt ok. 500m,
• drogę od mostu koło Pana Bolesława Bieszczada w kierunku Podlesia – połamana podczas 

prac przy drodze na Ziarnika – położenie dywanika ok. 200 m,
• oświetlenie na Podlesiu i Jabłonnej,
• drogę na Pana Pasowicza – kamień + asfalt ok. 600 m,
• drogę na Jamsze koło Pana Kurca – kamień + asfalt ok. 350 m,
• drogę Krzysztoniowa Góra – kamień + asfalt ok. 500m,
• drogę Skórówkę – skrót – kamień + asfalt ok. 300m,
• drogę na Zapole – remont + naprawa mostku koło Glinki,
• drogę na Pana Bala za Muchą Jerzym w lewo – kamień + asfalt ok. 600m,
• oświetlenie drogi wojewódzkiej koło Pana Króla w kierunku Broniszowa,
• przeprowadzenie wodociągu i kanalizacji w miejscowości Glinik,
• ujęcie Glinika i Broniszowa w projekcie dot. Oczyszczalni ścieków.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin odniósł się do tematu barszczu sosnowskiego. Za-
proponował, aby osobom, które domagają się usunięcia tych chwastów przez pracowników gminy 
przedstawić konsekwencje i kary grożące za nieusunięcie tych roślin przez właściciela posesji za-
warte w  ustawie o roślinach niebezpiecznych. Ponadto zapytał o nabór z Leadera na wnioski z or-
ganizacji  pozarządowych.  Wnioskował  o parking na  działce  gminnej  strażackiej  w Brzezinach. 
Stwierdził, że zadanie to powinno być wykonane, ponieważ Schetynówka w Brzezinach upadła a 
parking jest potrzebny.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że Schetynówka nie upadła, tylko została 
przesunięta w czasie. Parking nie miał być robiony ze środków ze Schetynówki. Będzie ogłoszony 
nabór z Leadera w lipcu, jednak pieniędzy jest w tej chwili bardzo mało do podziału (ok. 60.000 zł).
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Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku poprosił o obniżenie stawki 
wynajęcia sali lekcyjnej na zajęcia wykładowe dotyczące kursu na prawo jazdy. Stawka 30 zł/h jest 
za wysoka, szczególnie dla osób młodych, którzy zapisują się na kurs na prawo jazdy. Odniósł się 
również do tematu barszczu sosnowskiego. Zaproponował, aby pracownicy gminy wytępili roślinę 
opryskiem w odpowiednim czasie (na wiosnę). Kilkakrotne opryskiwanie ograniczyłoby problem.

Pan Stanisław Paryś – Radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Wielopolu Skrz. odczytał apel, jaki został wysłany przez Zarząd Powiatu do różnych 
decydentów w naszym województwie o podjęcie działań mających na celu likwidację osuwiska w 
Wielopolu Skrz. Przedstawił również odpowiedź Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Rzeszowie w tej sprawie. Z odpowiedzi wynika, że osuwisko na pewno w tym roku nie będzie 
wykonywane. Do 31 lipca 2014 roku musi zostać opracowana dokumentacja, która musi trafić do 
Państwowego  Instytutu  Geologicznego  w  Krakowie,  w  celu  uzyskania  pozytywnej  opinii. 
Następnie  należy  wystąpić  o  pozytywną  opinię  do  Wojewódzkiego  Nadzoru  Realizacji  Zadań 
Przeciwosuwiskowych.  Wówczas  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  może  wystąpić  do 
Wojewody  Podkarpackiego  o  środki  na  realizację  tego  zadania.  Dlatego  naszym  wspólnym 
zadaniem jest  podjęcie  aktywnych działań,  aby w ogóle  w przyszłym roku zadanie  rozpocząć. 
Następnie poruszył temat dowozu uczniów do szkół. Wnioskował o rozwiązanie kwestii bezpie-
czeństwa związanego z przystankami. Apelował, aby uświadomić rodzicom, że nie będzie zatrzy-
mywania się przy zakręcie koło SKR w Gliniku. Poprosił o oznakowanie przystanków, przy których 
wsiada nasza młodzież do szkół.

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie poparł  Dyrektora Parysia w 
kwestii oznakowania przystanków odnośnie dowozu dzieci do szkół. Zapytał również o zasady wy-
najmowania sali gimnastycznej w Gimnazjum.

Pan Stanisław Paryś – Radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Dyrektor Gimnazjum 
w Wielopolu Skrzyńskim poinformował, że zasady wynajmowania pomieszczeń uregulowane są 
zarządzeniem Wójta, gdzie określone są stawki i ceny. Można się zwrócić z prośbą do Wójta o 
bezpłatny wynajem sali (głównie dotyczy to klubu sportowego), natomiast grupy prywatne będą 
musiały zapłacić za wynajem. Do tej pory wszystkie grupy korzystały bezpłatnie. 

10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Radni  nie  wnieśli  uwag do protokołu z  XLII  Sesji  Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
Protokół z obrad XLII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie został przyjęty jednogłośnie.

11. Zamknięcie sesji.

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

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Beata Ozga Robert Pieczonka

12


