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Protokół Nr XLI/2014 

z XLI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 25 marca 2014 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1130  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 13 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście (wg 

załączonej listy obecności). 

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę kolejności porządku obrad ze względu 

na wyjazd na konferencję Pana mł. insp. Józefa Kiełbasy - Zastępcy Komendanta Powiatowego 

Policji w Ropczycach.   

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie w 2013 roku. 

2. Prezentacja na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 

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

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku, 

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

6.  Sprawy różne. 

7.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 

8.  Zamknięcie sesji. 

Radni przyjęli do realizacji zaproponowany porządek obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie w 2013 roku. 
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Pan st. asp. Piotr Krysa – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i RD KPP 

w Ropczycach przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2013 rok na 

terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie (analiza w załączeniu). 

 

Pan mł. insp. Józef Kiełbasa - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach 

poinformował, że wyniki jakie zostały osiągnięte w 2013 roku mogą być zadowalające, biorąc pod 

uwagę braki kadrowe. Poinformował, że w ciągu ostatnich 5 lat odeszło z pracy 56 pracowników. 

Ponad rok temu odeszło 8 dyżurnych. Nowy pracownik, aby mógł być kompetentny musi pracować 

co najmniej 4 lata biorąc pod uwagę zakres obowiązków. W ubiegłym roku zostało przyjętych 

kilkanaście osób, które były na 7-miesięcznym szkoleniu. Pomimo wielu niedoskonałości (m.in. brak 

radiowozów) policja stara się zapewnić bezpieczeństwo na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

kierując tutaj patrole. Zastępca Komendanta poinformował, że często zajmujemy się sprawami nie 

należącymi do naszych kompetencji. Pochwalił Kierownika Krysę za zatrzymanie obywateli 

Słowacji, którzy okradali sklepy na Podkarpaciu. Poprosił, aby zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, 

niewłaściwe postępowanie ze strony konkretnych policjantów, poprosił o współpracę ze strony 

mieszkańców gminy. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy podziękował za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 

całej Gminy. Zgodził się z Komendantem, że bardzo często zwracamy się do policji ze sprawami, 

które nie należą do ich obowiązków. Ponadto poruszył kwestię rzekomego telefonowania na 

Komendę o podjecie interwencji na drodze wojewódzkiej przy cmentarzu (osuwisku) w Wielopolu 

Skrzyńskim w sprawie przekraczania tonażu. 

 

Pan mł. insp. Józef Kiełbasa - Zastępca KPP w Ropczycach poinformował, że nie było 

żadnego pisma czy telefonu ze strony Wójta, radnych, sołtysów. Często kierujący samochodami 

osobowymi sami zgłaszają, telefonują, że jadąc widzą przed sobą ciężarówkę, a jest ograniczenie 

tonażu i proszą o interwencję. Wówczas jeżeli dochodzi do wykroczenia podejmujemy działania. 

 

Pani Krystyna Paryś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawsiu podziękowała za działania 

podejmowane w Szkole Podstawowej w Nawsiu, dzięki którym poprawiło się bezpieczeństwo wokół 

szkoły. Podziękowała za przeprowadzone pogadanki w szkole. Wyraziła swoje uznanie za to, że 

Komendant odpowiedzialnie podchodzi do pracy. 

 

Pan Adam Galas – sołtys sołectwa Broniszów zabrał głos w sprawie nieprawidłowego 

zachowania policjantów, którzy pracują pod kierownictwem Komendanta. Jako obywatel nie czuje 

się bezpieczny przy takim działaniu policji. 

 

Pan mł. insp. Józef Kiełbasa - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach 

zapewnił, że będzie się starał aby patroli policji było więcej, szczególnie w Broniszowie. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował za współpracę w 2013 

roku, za pomoc Kierownika Krysy w działaniach przeciwalkoholowych prowadzonych przez Gminną 

Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto wyraził nadzieję, że współpraca w 

tym roku będzie równie owocna. 

 

Radni i zaproszeni goście uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Józefa Klofasa – 

wieloletniego Naczelnika Poczty. 

Ad 2. Prezentacja na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 

 

Pan Grzegorz Kindlik z firmy Votum S.A. zajmującej się dochodzeniem odszkodowań 

podziękował za możliwość przedstawienia programu społeczno-edukacyjnego, który ma na celu 

uświadomić rolnikom, aby nie bać się zgłaszać wypadków do KRUS. Firma podpowiada jak należy 
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zgłaszać wypadki do KRUS, żeby uzyskać odszkodowanie. Pan Kindlik liczy na współpracę 

szczególnie ze strony sołtysów, ponieważ chciałby zorganizować takie spotkania w każdym 

sołectwie. Ponadto poinformował, że poszkodowani rolnicy mogą cofnąć się do roku 1997 roszcząc 

odszkodowanie wskutek poniesionego wypadku. 

 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny zapytał czy poszkodowany musi 

posiadać dokumentację z wypadku sprzed lat. 

 

Pan Grzegorz Kindlik odpowiedział, że musi być jakiś punkt zaczepienia, jeżeli nie ma 

dokumentów to muszą być świadkowie. 

 

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku stwierdził, że warunkiem 

przyznania odszkodowania jest posiadanie ubezpieczenia oc. 

 

Pan Grzegorz Kindlik potwierdził, ale podkreślił, że warto jest dopłacić 20-30 zł rocznie i 

mieć możliwość uzyskania odszkodowania w razie wypadku. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie zapytał o honorarium, jakie 

firma pobiera od reprezentowania poszkodowanego. 

 

Pan Grzegorz Kindlik odpowiedział, że program jest bezpłatny, porada prawna również. 

Jeżeli firma będzie reprezentować poszkodowanego to pobiera prowizję od wygranej sprawy 19-

30%. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby potraktować to 

spotkanie jako informacyjne. Osoby zainteresowane będą kontaktować się z firmą osobiście albo 

telefonicznie. 

 

Ad. 3. 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: 

 Po konsultacji z Panią radcą prawnym w sprawie Szkoły na Łysej Górze w Gliniku są 

dwa wyjścia: albo możemy bazować na stanie z dnia dzisiejszego, że jest kilku 

współwłaścicieli gruntu albo poczekamy, aż będzie jeden właściciel gruntu. 

Właściciel gruntu może z urzędu przejąć szkołę i stać się jej właścicielem, jeżeli my nie wykażemy, 

że nasz udział jest wyższy niż wartość działki. Jeżeli założymy, że nie będzie nam na tym zależało, 

żeby wykazać taki stan rzeczy, wówczas ten właściciel gruntu i obiektu może przekazać 

stowarzyszeniu budynek na cel jaki proponują (przedszkole albo na dom opieki społecznej). W 

interesie budżetu gminy jest, żeby był to dom opieki społecznej. Wtedy będzie on dofinansowany z 

PFRON-u albo poprzez Starostwo i nie będzie obciążało budżetu. W przypadku utworzenia 

przedszkola, mimo że byłoby to przedszkole prywatne, to i tak musielibyśmy do 70% 

dofinansowywać działalność. Pozostaje zorganizować spotkanie pomiędzy przedstawicielami Rady 

Gminy, przedstawicielami urzędu, stowarzyszenia, właścicielem gruntu i przedyskutować sprawę. 

 W sprawie sali gimnastycznej w Gliniku jestem umówiony jutro o godz. 900 z Panem 

Józefem Sirym – szefem firmy REMOST (firma ta m.in. likwidowała osuwisko w 

Nawsiu). Będziemy mogli obejrzeć dokumentację, zakres czynności, rodzaj 

zabezpieczeń, obejrzymy teren. Po oszacowaniu całego działania przez Pana Sirego, 

jeżeli kwota  zmieści się z planowanym kosztorysem, będzie można podjąć czynności, 

aby wykorzystać te środki, które zostały zapisane w budżecie na ten cel. 

 W czwartek w godzinach porannych nastąpi odbiór nowego przedszkola, pomieszczeń 

Domu Kultury i siłowni. 
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 Został przekazany plac pod zabudowę na stadionie. Teren jest gotowy do przebudowy. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę kruszywa w takiej samej ilości jak poprzednio. 

Wygrał Pan Alfred Reguła, który miał najniższą stawkę – 50 zł/tonę. 

 

Pytania i uwagi. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zapytał o termin otwarcia nowego 

budynku. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że chętnie przyjmie od radnych propozycje 

co do terminu otwarcia (przed świętami albo tuż po świętach). 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zabrał głos w sprawie szkoły na Łysej Górze. 

Zaproponował, aby wziąć rzeczoznawcę, który wyceni wartość tego budynku i gruntu. Wnioskował, 

aby Gmina nie wyzbywała się majątku na rzecz prywatnych osób. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy powtórzył, że jedną z możliwości jest, aby wykazać z 

naszej strony, że obiekt wielokrotnie przekracza wartość gruntu. Prawdopodobnie tak jest, ale my nie 

dysponujemy pełnymi dokumentami dotyczącymi naszego wkładu. Są świadkowie, którzy 

potwierdzą, że bardzo intensywnie pracowali przy budowie tego obiektu. Praca społeczna będzie tutaj 

miała znaczenie. 

 

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku wnioskował, aby nie 

pozbywać się budynku na Łysej Górze, bo to jest budynek oświatowy. Gmina może wystąpić o 

komunalizację. Ponadto jest jeszcze tzw. zasiedzenie. Poprosił o podjęcie działań w tym zakresie. 

Jest szansa, aby załatwić tę sprawę formalnie, bo jest dokumentacja. Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Glinik „Nasza Szkoła Nasza Wieś” nic dobrego dla Glinika nie zrobiło i nic nie zrobi. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że żadna Rada 

Gminy nie weźmie na siebie odpowiedzialności, żeby wyzbyć się majątku gminy. 

 

Pan Stanisław Paryś – radny powiatowy, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wielopolu 

Skrzyńskim zaproponował, aby dochodzić w sądzie, że grunt był przekazany Gminie. Wnioskował, 

aby nie oddawać tego budynku lekką ręką komukolwiek. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że jedną z możliwości jest porównanie 

wartości obiektu z wartością gruntu. Wielokrotna wartość obiektu już może zdecydować o tym, że 

staniemy się właścicielem budynku i gruntu. 

 

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika poinformowała, że budynek na Łysej Górze z roku 

na rok niszczeje, bo jest nieużywany. Wnioskowała o podjęcie działań, bo wartość budynku spadnie 

poniżej wartości działki, jeżeli budynek dalej będzie nieużywany. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że takich budynków 

„zapalnych” na terenie gminie jest więcej, gdzie Gmina budowała szkoły nie będąc właścicielem 

gruntu. Na Radzie Gminy ciąży obowiązek, aby ani złotówki nie uszczknąć z majątku gminy. 

 

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrzyńskiego zakomunikował, że złożył pismo do 

Wójta o świetlicę dla OSP Wielopole Skrzyńskie po przesunięciu ZOSiP-u do górnego przedszkola i 

czeka do 14 dni na pozytywną odpowiedź. Po tym terminie, jeśli nie będzie zadowalającej 

odpowiedzi zwoła debatę medialną. Ponadto wnioskował o przeniesienie GOPS-u do dolnego 

przedszkola. Jest to możliwe do zrealizowania przy zgodzie Rady Gminy jeszcze w tym roku, bo są 
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do tego warunki lokalowe. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że nie ma zgody aby OSP Wielopole 

Skrzyńskie zajęło pomieszczenia ZOSiP-u, a ZOSiP został przeniesiony do górnego przedszkola. Jest 

propozycja, aby strażacy zajęli pomieszczenie na dole Domu Kultury, tam gdzie ćwiczy chór. Udział 

mediów w tej sprawie nic nie przyniesie, bo my sami musimy podjąć decyzję. Media nie dysponują 

takimi narzędziami, które mogłyby zmusić kogokolwiek do podjęcia określonej decyzji. 

 

Pan  Stanisław Paryś – radny powiatowy, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wielopolu 

Skrzyńskim poprosił o wyjaśnienie sporu dotyczącego wysiedlenia ZOSiP-u. 

 

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrzyńskiego wyjaśnił, że jest potrzebna świetlica 

dla OSP obok garażu strażackiego, bo w tej chwili jej nie ma. Jest możliwość przeniesienia ZOSiP 

do górnego przedszkola (obok Ośrodka Zdrowia). Tam może funkcjonować, bo jest blisko do Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum. Strażacy w każdym sołectwie w gminie mają swoją świetlicę. Jest to do 

zrealizowania przy decyzji Wójta i Rady Gminy, bo jest baza lokalowa. 

 

Pan Marcin Świerad –  radny powiatowy, Dyrektor GOKiW poinformował, że odbył 

konsultacje z Wójtem odnośnie pomieszczeń, które zostaną zwolnione. Zakomunikował, że z 

pomieszczeń na dole, gdzie ćwiczy chór korzystają panie z ODR, które pomagają przy wypełnianiu 

wniosków, w poniedziałki korzysta z tego pomieszczenia pani od ubezpieczeń, w niedzielę jak i na 

tygodniu młodzież organizuje prywatne spotkania. Plan był taki, aby to pomieszczenie było luźne 

pod nieplanowane wynajmy. Natomiast w pomieszczeniach po bibliotece planujemy utworzyć 

pomieszczenie dla instruktorów z szatnią i ogólnodostępną świetlicę. Temat świetlicy dla OSP jest 

sprawą pomiędzy zarządem OSP a Panem Wójtem. Dyrektor nie czuje się stroną w tej sprawie. 

 

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku zwrócił się z prośbą, aby nie 

przenosić ZOSiP-u, bo w szkole przybywa biurokracji. Przeniesienie ZOSiP-u będzie utrudnieniem, 

gdyż nie wszystko da się załatwić w samym ZOSiP-ie, trzeba podejść do Pana Wójta czy do Pani 

Sekretarz. Strażacy powinni mieć świetlicę, ale nie kosztem przeniesienia ZOSiP-u. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zobowiązał Pana Wójta do mądrego 

rozstrzygnięcia w tej sprawie. 

 

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

- szkoły na Łysej Górze – oznajmił, że nie jest poinformowany jako sołtys i Rada Sołecka o 

żadnych działaniach, 

- przygotowania budżetu 2011, 2012, 2013 roku w ujęciu opisowym i tabelarycznym z 

podziałem na poszczególne miejscowości, 

- wyznaczenia kwoty 1200 zł przez Stowarzyszenie Gliniczanki za lokal, 

- przygotowania wykazu aktualnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 

obowiązują terminy w tym zakresie (14-21 dni), 

- zapytał o sprawę wodociągu – (mieszkańcy upominają się o wodę), 

- zapytał jakie zostały podjęte działania co do budowy sali gimnastycznej w Gliniku. 

Ponadto Pan Bokota zwrócił uwagę na skargi zgłaszane do niego podczas odbierania 

podatku we wsi, mianowicie - żony skarżą się, że ich mężowie są „przetrzymywani” w sklepie w 

kółku rolniczym w Gliniku. Nic nie zostało zrobione w tym temacie, pomimo wielu zgłoszeń. 

Wniosek powinien być potraktowany przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy priorytetowo. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że sesja nie jest miejscem 

na rozstrzyganie swoich prywatnych frustracji. Uważa, że nikt nie jest „przetrzymywany” na siłę w 

sklepie. Jeżeli Pan Bokota widzi problem natury porządku publicznego, powinien wspomóc się 
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policją i skierować wniosek do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział na wszystkie sprawy poruszane przez Pana 

Jana Bokotę. Sprawa szkoły na Łysej Górze była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na której Pan Bokota był obecny. Na Komisji była prośba ze strony 

Przewodniczącego i członków Komisji o rozeznanie się w sytuacji i przedstawienie na sesji 

możliwości działania. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik stwierdził, że owszem dowiedział się o całej 

sprawie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ale nic nie wie 

ze strony stowarzyszenia. Powinno być zwołane spotkanie we wsi z sołtysem, Radą Sołecką w tym 

temacie. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że żadnych działań, spotkań nie prowadził. 

Temat szkoły na Łysej Górze został podjęty na podstawie wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Wsi Glinik „Nasza Szkoła Nasza Wieś”, które do nas trafiło (kopia wniosku w załączeniu). 

 Sprawa pobrania opłaty w kwocie 1200 zł za lokal przez Stowarzyszenie Gliniczanki 

została już omówiona. Pani Skarbnik przeanalizowała sprawę, ale może jeszcze udzielić wyjaśnień. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poprosił o wyjaśnienia na piśmie. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy kontynuując poinformował, że nie posiada żadnych 

informacji na temat przetrzymywania mężczyzn w sklepie w kółku w Gliniku. 

Natomiast w sprawie sali gimnastycznej w Gliniku zostanie wyceniony koszt umocnienia, 

bo wywiezienie ziemi jest mniej problematyczne. Zaprosił Pana Jana Bokotę – sołtysa z Glinika na 

spotkanie z Panem Sirym na 26.03.2014r. o godz. 9oo. 

 

 

Ad 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa wnioskował, aby podjąć odpowiednią decyzję w 

sprawie świetlicy dla OSP Wielopole Skrzyńskie, aby nie krzywdzić strażaków, bo w tej chwili mają 

najgorsze warunki. 

 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik skierował zapytania: 

- dot. kamienia – ile kamienia było, gdzie poszedł i na jaką drogę. Wnioskował, aby przy 

rozwożeniu kamienia był ktoś przy drodze i podpisał gdzie ten kamień idzie, 

- dot. dzierżawy działki pod sklepem GS w Gliniku, 

- dot. drogi wojewódzkiej i chodników – czy zostało wystosowane pismo w tym temacie, 

- dot. opłat za śmieci. Wnioskował o przygotowanie obniżki cen przed przetargiem ze 

szczególnym uwzględnieniem ilości osób w rodzinie, 

- zapytał czy były składane wnioski do FOGR-u na ten rok. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez 

Pana Jana Bokotę – radnego, sołtysa z Glinika. 

- W sprawie chodników i drogi wojewódzkiej byłem w Podkarpackim Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich i u Pana Moskala o wsparcie. Pan Moskal w ciągu najbliższych 2 dni spotyka 

się z Marszałkiem i sprawę drogi i chodników poruszy. Wczoraj na drodze wojewódzkiej 

doszło do spotkania panów z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Panem 

Grzegorzem Pająkiem, którzy dopracowali szczegóły dotyczące jednego przejścia przez 
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drogę i chodnika. 

- Umowa dzierżawy działki pod sklepem GS jest do końca kwietnia. Zamierzamy złożyć 

wniosek do Leadera na prace wykonywane na obszarze bezpośrednio przylegającego do 

budynku remizy. Mamy zamiar m.in. wymienić stolarkę. Tych pieniędzy nie wystarczy, 

żeby zabudować teren wokół GS, dlatego nie będzie przeszkód, aby przedłużyć tą dzierżawę 

do końca roku. 

- Informacje na temat wywozu kruszywa może przedstawić Pan Dariusz Cebula, który 

przygotował takie zestawienie na wniosek Pana Adama Galasa – sołtysa z Broniszowa. 

- Sprawę obniżki opłat za śmieci trzeba przedyskutować na posiedzeniu komisji, bo taka 

decyzja pociąga za sobą wiele działań. 

- Wnioski do FOGR- u zostały złożone na dwie drogi: 

 droga w kierunku cmentarza w Gliniku, 

 droga środkowa na Kurca – przebudowa tej drogi, wykonanie robót ziemnych i 

przepustów. 

W dwóch odcinkach tych dróg, wnioskujemy o wykonanie nawierzchni asfaltowej. Raczej 

to nie będzie możliwe, bo Urząd Marszałkowski nie da tyle pieniędzy. 

 

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego skierowała zapytania do Wójta: 

- Czy byłaby możliwość rozpoczęcia budowy chodnika od szkoły w kierunku cmentarza w 

Wielopolu Skrzyńskim wiosną. Zwiększyłoby to bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

- Czy byłaby możliwość przeprojektowania dachu na budynku na basenie, aby zainstalować 

panele słoneczne. Nie trzeba byłoby podgrzewać wody w okresie letnim. 

- Czy jest szansa, aby osuwisko w Rzegocinie było chociaż częściowo zabezpieczone w tym 

roku. 

- Poprosiła o zastanowienie się nad propozycją rozdzielania kruszywa na poszczególne 

sołectwa. Każde sołectwo podjęłoby decyzję gdzie to kruszywo w pierwszej kolejności 

przeznaczyć. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi: 

- Chodnik będzie wykonywany, dokumentacja w tym zakresie jest przygotowana. 

- W sprawie możliwości przeprojektowania dachu budynku na basenie trzeba rozmawiać z 

Panem Dariuszem Wośko – Kierownikiem Referatu Rozwoju. 

- Na osuwisko koło cmentarza w Wielopolu Skrzyńskim są zabezpieczone środki z budżetu 

państwa, natomiast w marcu miała się rozstrzygnąć sprawa pozwolenia na budowę. Jeżeli to 

będzie miało miejsce to rozpoczną się prace w tym roku. Całe zadanie nie zostanie 

zrealizowane w tym roku i będzie musiało być przeniesione na następny rok. 

- W sprawie kruszywa jest wiele możliwości. Najważniejsze, aby kruszywo rozwozić w 

pierwszej kolejności na najbardziej zniszczone, zdegradowane odcinki dróg. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował o zorganizowanie parkingu poniżej UG, 

gdzie mogliby parkować samochody pracownicy Urzędu Gminy. Można wykorzystać kruszywo w 

tym celu, to rozładowałoby zagęszczenie samochodów przez Urzędem Gminy. 

 

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia złożył interpelacje: 

- Odnośnie mostku koło Pani Aliny Froń. Jest tam przepust, który był zrobiony zanim została 

wykonana droga asfaltowa. Przepust jest za wąski w stosunku do nawierzchni drogi. Poprosił 

o poszerzenie tego przepustu ok. 80 cm z jednej i z drugiej strony, pozwoliłoby to 

zabezpieczyć krawędzie tej drogi asfaltowej. 

- Odnośnie drogi ziemnej - 300 m od asfaltu w kierunku Kamieńca. Jest tam przepust, który 

ciągle się zapada i jest zagrożeniem na drodze. Poprosił o koparkę przy ewentualnie 

prowadzonych robotach w celu poprawy tego przepustu na tyle, aby ta droga mogła 
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funkcjonować w odpowiedni sposób. 

- Poprosił o wyegzekwowanie drobnych poprawek, które zostały zapisane w protokole 

odbioru drogi asfaltowej na Nawsiu. 

- Poprosił o zastanowienie się nad problemem bobrów koło szkoły w Nawsiu. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na temat bobrów. Z informacji od Pana 

Gwizdaka wynika, że można składać wnioski do DOŚ w Rzeszowie. Jeżeli DOŚ wyda zgodę to 

można zniszczyć zaporę, ale bobry zostawia się same sobie. One się przemieszczają gdzie chcą i 

możliwe, że zrobią to co wcześniej. Możemy wystąpić z wnioskiem w tej sprawie. 

 

Ad 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała, że wprowadza się następujące 

zmiany: 

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 434.960 zł z tytułu dotacji celowej na 

dofinansowanie projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym w ramach POKL, 

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 434.960 zł na realizacje ww. projektu, 

- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.046 zł z tytułu zmniejszenia subwencji 

ogólnej części oświatowej, 

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.046 zł w dziale Oświata i wychowanie, 

- dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 103.000 zł: 

Zwiększa się wydatki poprzez wprowadzenie nowych zadań do realizacji: 

 wykonanie odwiertów poszukiwawczych w celu budowy studni głębinowych w 

miejscowościach Glinik, Brzeziny i Broniszów w kwocie 50.000 zł, 

 zakup działki gruntowej w Brzezinach w kwocie 13.000 zł, 

 przygotowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na organizację placów zabaw 

dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w 

kwocie 20.000 zł, 

 dotacja na prace konserwatorskie drewnianego ogrodzenia w obrębie placu 

kościelnego przy kościele parafialnym w Brzezinach w kwocie 20.000 zł. 

 

Zmniejsza się wydatki na: 

 budowę dróg gminnych Wielopole Podliwek wraz z przebudową sieci uzbrojenia 

terenu w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – Etap I w zakresie robót ziemnych i 

przebudowy sieci w kwocie 33.000 zł, 

 wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 

70.000 zł, w tym: 

- Szkoła Podstawowa w Broniszowie – 15.000 zł 

- Szkoła Podstawowa w Gliniku – 35.000 zł 

- Szkoła Podstawowa w Nawsiu – 20.000 zł 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

 

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego zapytała o punkt 5 projektu uchwały. 

Czy zmniejszenia wydatków budżetu gminy w kwocie 5.046 zł będą dotyczyć konkretnych szkół, 

jeżeli tak to jakich, czy to jest zapis dotyczący oświaty w Gminie Wielopole Skrzyńskie. 
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Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w załączniku nr 2 do projektu 

uchwały jest zapis której szkoły dotyczą zmniejszenia. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr XLI/227/2014 w załączeniu. 

 

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

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. 

 

Pan Robert  Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że po długiej i 

burzliwej dyskusji na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

postanowiliśmy wyodrębnić fundusz sołecki w 2015 roku z budżetu państwa pod warunkiem, że 

wszystkie zadania we wsiach zostaną wpisane w rozdział zadań inwestycyjnych. Wszyscy radni 

przyjęli takie zobowiązanie i zobowiązaniem sołtysów jest, aby tego się trzymali. Przyjmujemy i 

realizujemy zadania inwestycyjne najważniejsze dla każdej miejscowości. 

 

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

Środowiska potwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

tylko pod warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych we wsiach, co jest obszernie odnotowane w 

protokole z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17 marca 

2014 roku. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poprosił, aby przy ustalaniu budżetu sołtys i 

Rada Sołecka wcześniej wiedzieli o zamierzonej inwestycji. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała, że do 31 lipca roku poprzedzającego 

rok budżetowy, Wójt przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu 

środków. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest 

złożenie do Wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z 

inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. W terminie 

do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem 

uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w 

ramach funduszu sołeckiego musi: 

- służyć poprawie warunków życia mieszkańców, 

- należeć do zadań własnych gminy, 

- być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego będzie miała 

zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta, a co 

za tym idzie nie będzie konieczności podejmowania ww. uchwały każdego roku, z tym że po roku 

można uchylić taką uchwałę. Natomiast uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym 

została podjęta (czyli tylko na rok). 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 
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 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr XLI/228/2014 w załączeniu. 

  

3) Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dzisiaj wpłynęło 

pismo o przyznaniu promesy powodziowej na zadanie pn. „Obudowa drogi gminnej Glinik 

– Szkodna” w kwocie 180.000 zł. (kopia promesy w załączeniu). Zapytał radnych czy 

pozwolą włączyć do porządku obrad projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Radni wyrazili jednogłośnie zgodę przy: 

 13 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok. Poinformowała, ze zwiększa się dochody i wydatki 

majątkowe budżetu gminy o kwotę 180.000 zł w dziale Transport i łączność z tytułu dotacji celowej 

z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na odbudowę drogi 

gminnej Glinik – Szkodna. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr XLI/229/2014 w załączeniu. 

 

 

 

 

Ad 6. Sprawy różne. 

 

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy poinformowała o obowiązku złożenia 

oświadczenia majątkowego przez radnych i dyrektorów szkół do 30 kwietnia tego roku wraz z Pitami 

i załącznikami do Pitów. Radni składają oświadczenia majątkowe do Przewodniczącego Rady Gminy, 

natomiast dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych składają oświadczenia majątkowe do 

Sekretarza Gminy. 

Pani Sekretarz poinformowała również o piśmie, które zostało skierowane do Wójta przez 

Pana Adama Galasa – sołtysa z Broniszowa o przedstawienie wysokości wynagrodzenia sołtysów z 

tytułu inkasa z poszczególnych sołectw na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Pani Sekretarz 

poprosiła o doprecyzowanie wniosku – za jaki okres i czy dotyczy to tylko sołtysów czy wszystkich 

inkasentów. 

 

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa odpowiedział, że dotyczy to wszystkich inkasentów 

za ostatnie 3 lata. 

 

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy poinformowała, że takie zestawienie zostanie 

przygotowane na następną sesje. 

 

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa wyjaśnił, że taki wniosek skierował ze względu na 

to, że Wójt nie udzielił informacji w gazecie Reporter z uwagi na ochronę danych osobowych. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odczytał wypowiedź jaką udzielił do redakcji Reportera, w 

której nie powołuje się na ochronę danych osobowych. Z wypowiedzi wynika, że sołtys może być 
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zobowiązany do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, jeżeli tak zarządziła Rada 

Gminy w drodze uchwały. Uchwałą Nr XXX/164/2013 z 28 marca 2013 roku Rady Gminy w 

Wielopolu Skrzyńskim wyznaczyła inkasentów podatków w sołectwach na terenie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie. Inkasentem najczęściej jest sołtys. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w 

wysokości 8,5% od sumy zainkasowanych wpłat przez inkasenta. Nie przewiduje się wypłaty 

wynagrodzenia za doręczenie nakazów podatkowych przez poszczególnych inkasentów. Mieszkańcy 

mogą dokonywać wpłat podatku bez pośrednictwa inkasenta. 

Ponadto Pan Wójt zwrócił uwagę, że możemy zmienić inkasenta w sołectwie, ale musi być 

decyzja Rady Gminy. Jeżeli sołtys z Broniszowa nie będzie chciał funkcjonować tak jak inni sołtysi 

to na wniosek, Rada Gminy ustali innego inkasenta dla Broniszowa. Wszyscy powinni funkcjonować 

na jednych zasadach. 

 

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa poinformował, że gdy został wybrany na inkasenta 

to w umowie nie było żadnej mowy o roznoszeniu nakazów. Wnioskował o przeznaczenie  środków, 

aby mógł funkcjonować jako sołtys (telefon, paliwo). 

 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny w imieniu zgromadzonych sołtysów 

zakomunikował, że nie wyrażają zgody na publiczne opublikowanie ich dochodów. Poinformował, 

że sołtysi rozdawali nakazy gdzie to tylko było możliwe, zajęło to dużo czasu i wysiłku i nikt za to 

nie żądał pieniędzy. 

 

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa uważa, że ujawnienie informacji o dochodach 

sołtysów nie jest niezgodne z prawem. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że kwota inkasa jest 

ustalona poprzez uchwałę Rady Gminy. Pan Adam Galas chce zmieniać prawo w tej gminie. 

Pan Jan Świstak – Wiceprzewodniczacy Rady Gminy zakomunikował, że sołtysi mają 

procentowy udział wynagrodzenia za inkaso od zebranej kwoty. To są dobre pieniądze dla tego, komu 

chce się pracować. Opinie mieszkańców gminy są takie, że jest to najbardziej sprawiedliwy sposób 

(„kto ile sobie uzbiera tyle ma”). 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik uważa, że dochody sołtysów, radnych nie są 

tajemnicą, bo podaje się je w zeznaniach podatkowych, były również podane ostatnio w gazecie. 

Ponadto poruszył sprawy: 

- dot. prześwietleń RTG, na które wydaje skierowania Ośrodek Zdrowia w Wielopolu 

Skrzyńskim a nie są respektowane przez ZOZ w Ropczycach. Poprosił o interwencję do 

Powiatu w tym temacie. 

- dot. konserwacji rzeki Wielopolki – czy wynikło coś nowego i czy zostały skierowane 

pisma, 

- zgłosił następujące drogi: 

 droga na Stasiowskiego – uzupełnienie kamienia + asfalt, 

 droga na Siółkówkę - asfalt 

 droga za Muchą Jerzym w kierunku Bala i Mazura, 

 Jabłonna – kamień + asfalt, 

 droga na cmentarz – wykonanie asfaltu, 

 Krzysztoniowa Góra - Zapole, 

 droga na Pasowicza – kamień + asfalt, 

 mostek koło Glinki, 

 remont mostów 

- zapytał czy Glinik płaci 1/20 podatku skoro 946 ton kamienia poszło do Brzezin a do 

Glinika 59 ton, gdzie jest sprawiedliwość w dzieleniu. Wnioskował, aby następny podział 

był albo odwrotny albo równy. 
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Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odniósł się do kwestii dróg. Powiedział, że jesteśmy w 

połowie drogi jeśli chodzi o umacnianie zdegradowanych dróg żwirowanych. Jakbyśmy policzyli 

drogi o nawierzchni żwirowanej w Brzezinach i w Gliniku, to w Brzezinach pozostało 26 km dróg 

do wyżwirowania a w Gliniku ok. 2-3 km dróg, to zależy też w jakim stopniu są on zniszczone. 

Ponadto w Gliniku Jabłonna będzie teraz przebudowywana, asfaltowana. Otrzymaliśmy promesę i są 

środki na ten cel. Są drogi do uzupełnienia w Gliniku, ale w mniejszej ilości niż w Brzezinach. 

Ponadto poruszył sprawę „zabrania” 40 ton kruszywa przez Pana Pasowicza, która została 

odnotowana w protokole z przeprowadzonej kontroli dróg przez Komisję Rewizyjnej. Kruszywo to 

miało trafić na drogę dojazdową gminną, prowadzącą w kierunku Pana Pasowicza. Pan Pasowicz 

zamiast wysypać kruszywo na drogę to złożył na placu koło domu. To wzbudziło podejrzenia innych 

mieszkańców, że on to kruszywo być może wykorzysta do własnych celów. Pan Pasowicz zobowiązał 

się, że wywiezie kruszywo na drogę. 

Pan Wójt odniósł się do sprawy mostów, które były również zgłaszane przez Panią Zofię 

Bieszczad – radną z Glinika. Pani Bieszczad skonsultowała to z potencjalnym wykonawcą i ustalili, 

że na sam most koło sklepu GS trzeba ok. 12.000 zł, żeby elementy drewniane wymienić. W sumie 

są trzy mosty do przebudowy (na Rzegocinie, na Brzezince i w Gliniku). Trzeba wyłożyć na ten cel 

ok. 40-50 tys. zł. 

W sprawie prześwietleń Pan Wójt poinformował, że pacjenci kierowani do Ropczyc przez 

Piomar dostają albo pieniądze albo zwrot poniesionych wydatków. To jest skutek decyzji ZOZ-u 

ropczyckiego. Pan Wójt zobowiązał się informować o wszystkich zmianach. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wpływy z opłat za 

wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku. Wyjaśnił, że kwota 74.000 zł 

przeznaczona jest na: 

- dotacje – 30.000 zł, 

- Orlik- 13.000 zł, 

- psycholog – 14.250 zł, 

- Wielopolandia – 6.000 zł, 

- diety dla komisji – 800 zł, 

- przejazd do AA- 1.000 zł. 

Pozostaje kwota 7.150 zł na wycieczki. Na szkołę przypada kwota 1.020 zł. 

 

Pan Adam Galas – zabrał głos w sprawach: 

- dot. wody – Pan Galas poinformował, że Gmina Ropczyce zamierza ciągnąć wodę od 

Okonina do Łączek Kucharskich. Burmistrz Ropczyc zgodził się na podciągnięcie wody do 

kilku budynków w Broniszowie do Dworu. Pan Galas wnioskował, aby podjąć rozmowy z 

burmistrzem Ropczyc o podciągnięcie wody z tej samej linii do części Broniszowa od dołu. 

- dot. problemu alkoholu w sklepie w Broniszowie. Z uwagi na interwencje policji zgłasza 

problem do Gminy i wnioskuje o podjęcie działań, 

- odnośnie przystanku i gruzu wywiezionego na parking, 

- dot. sprzedaży działki przy szkole w Broniszowie, 

- dot. niekontrolowanego wywozu kruszywa na Brzeziny. Zapytał czy takie zdarzenie miało 

miejsce, bo ludzie ciągnikami brali kamień gdzie chcieli, nikt tego nie kontrolował, nie 

wiadomo gdzie ten kamień poszedł. Jeżeli doszło do niekontrolowanego wywozu kruszywa 

prosi Komisję Rewizyjną, aby sprawdziła czy doszło do nielegalnego nadużycia władzy. 

- dot. kamienia – uważa, że proporcje wywozu kruszywa na poszczególne sołectwa są 

szokujące. 

Wykaz dostawy kruszywa na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie: 

 Brzeziny – 946,31 ton 

 Broniszów – 83,48 ton 

 Glinik 59,34 ton 
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 Nawsie – 234,93 ton, 

 Wielopole Skrz. - 251,92 ton 

Wnioskował, aby sołtys miał coś do powiedzenia, gdzie ten kamień idzie. Pomimo że 

wnioskował o kamień na drogi główne to kamień trafił na drogi gdzie nie ma w ogóle takiej potrzeby. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że Komisja Rewizyjna prawie wszystkie 

drogi gminne skontrolowała. Komisja sprawdziła w jaki sposób te drogi były utwardzane. W 

Brzezinach w poniedziałek i wtorek (przez dwa dni) pozwoliliśmy mieszkańcom nie tylko Brzezin 

rozwozić kamień ich własnymi środkami transportu. Nie było to poza kontrolą. Kruszywo było 

ważone, rejestrowane, każdy odbierający podpisywał własnoręcznie odbiór kamienia. Mamy 

rozeznanie gdzie kruszywo zostało rozwiezione i w jakich ilościach. Komisja Rewizyjna zaleciła 

sprawdzenie Pana Pasowicza i innych, którzy nie są wymienieni z imienia i nazwiska. 

 

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa przeczytał informację zawartą w Wiadomościach 

Gminnych o dostawie kruszywa na drogi. Z informacji wynika, że kruszywo będzie dowożone 

sukcesywnie w miejsca wskazane przez użytkowników dróg. Pan Galas uważa, że kruszywo powinno 

być rozwiezione na drogi gminne, a nie na drogi zgłaszane przez użytkowników dróg. Zwrócił uwagę 

na to, że pomimo że zgłaszał drogi to nie został tam dowieziony kamień. Ponadto poruszył temat 

nadwyżki w budżecie. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że kamień jest dowożony pod kontrolą 

wszędzie tam, gdzie ludzie zgłaszają potrzebę na drogi gminne. Poinformował, że mamy trochę 

więcej środków na zakup kruszywa niż w ubiegłych latach – to jest efekt łagodnej zimy. Natomiast 

nadwyżka w budżecie – są to środki, które zawsze się w budżecie zapisuje a są przeznaczone  przede 

wszystkim na spłatę kredytów. 

 

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku poruszył sprawę osuwiska na 

Łysej Górze – zwrócił się z prośbą o możliwość podłączenia pod starania o środki powodziowe na 

ten cel. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że jutro będzie Pan od osuwisk i 

pojedziemy na Łysą Górę i zobaczymy co on nam podpowie w tej sprawie. 

 

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia zabrał głos w sprawie wodociągu sędziszowskiego, do 

którego część mieszkańców Nawsia na Budziszu jest podłączona. Zapytał czy jest techniczna 

możliwość podłączenia jeszcze do tego sędziszowskiego wodociągu części mieszkańców Nawsia w 

okolicy Pana Mariana Jajko – byłego radnego. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że były takie same pytania od mieszkańców 

Nawsia. Jest przygotowana dokumentacja, mamy pozwolenie na budowę, czekamy na środki z 

nowego rozdania. Ten odcinek jest zaprojektowany i będzie budowany. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego zabrał głos w sprawie 

zagospodarowania terenu i możliwości uzyskania odszkodowań z tytułu budowy kanalizacji. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że tą sprawą zajmuje się Pan Łukasz Dziok 

– Kierownik Referatu Rolnictwa. W najbliższym czasie będą prowadzone negocjacje. Pan Kopala 

jako osoba zainteresowana tym tematem może uczestniczyć w tym spotkaniu i negocjować. O 

terminie spotkania powiadomi Pan Łukasz Dziok. 

 

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika poruszyła temat studni w Gliniku i wykonywania 

odwiertów. 
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Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że podjęliśmy uchwałę, z której wynika, że 

przeznaczymy 50.000 zł na wykonywanie odwiertów poszukiwawczych w celu budowy studni 

głębinowych. Wstępnie planujemy wykonanie trzech odwiertów w Gliniku, jeden w Brzezinach i 

przynajmniej jeden w Broniszowie. Działania jakie zostaną podjęte w tym zakresie to zakup gruntu, 

wybudowanie zbiornika i zaprojektowanie sieci. Zadanie to rozpoczynamy w tym roku. 

 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa wnioskował o kamień na drogę w kierunku Pana 

Edwarda Pipały. Droga ta została zniszczona przez myśliwych, poruszających się terenowymi 

samochodami. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował, aby wyliczyć ile procentowo jest 

dróg, ile kruszywa przypada na każdy kilometr drogi w poszczególnych sołectwach. Ponadto odniósł 

się do przeprowadzonej kontroli dróg przez Komisję Rewizyjną. Poinformował, że Komisja 

Rewizyjna jeździła po drogach swoimi samochodami prywatnymi, nie za pieniądze. Zostały 

skierowane wnioski do Wójta. Jeżeli Komisja Rewizyjna miała wątpliwości co do tego czy kamień 

trafił na drogę prywatną to kierowaliśmy wniosek do Pana Wójta o wyjaśnienie, sprawdzenie i 

podjęcie interwencji, gdyż Komisja Rewizyjna nie ma do tego uprawnień. Tak też było w przypadku 

Pana Pasowicza. Ponadto Pan Zbigniew Gąsior poinformował, że sam wywóz kruszywa kosztowałby 

gminę ok. 8.000 zł, jeżeli kamień byłby rozwożony przez gminę. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy potwierdził, że dzięki indywidualnemu transportowi 

mieszkańców kamienia zaoszczędziliśmy ok. 8.000 zł. Poprosił, aby nie dawać wiary pogłoskom, że 

kamień trafił na drogę prywatną, bo gdyby trzeba było wskazać taką drogę, to byłby problem. 

 

Pan Adam Galas – sołtys z Broniszowa stwierdził, że może pokazać we wsi taką drogę. 

 

Pan Marcin Świerad – radny powiatowy, Dyrektor GOKiW uważa, że pomysł Pana sołtysa 

Bokoty dotyczący ewidencjonowania kamienia jest dobry. Kamień był wywożony po nocach bez 

nadzoru drogowca. Sołtys wsi czy radny powinien być powiadomiony o dostawie kamienia i 

powinien wiedzieć i potwierdzić gdzie kamień idzie. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że kamień był zabierany wieczorem, co nie 

oznacza, że bez nadzoru. Pan, który załadowywał kamień miał obowiązek zważyć i przyjąć podpis 

osoby zabierającej kamień. 

 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa poinformował, że Komisja Rewizyjna, której jest 

członkiem sprawdzała dokumenty, które otrzymała od Pana Godka. Są listy kto wziął kamień, gdzie 

i ile, wszystko jest ewidencjonowane. Problem jest w tym, że kamień nie poszedł tam gdzie miał 

pójść. 

 

Pan Jan Świstak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował o piśmie, które 

wpłynęło do Rady Gminy od Pana Marka Wiśniowskiego w sprawie remontu mostu leżącego na 

drodze gminnej w rejonie Brzeziny Rzeki (kopia wniosku w załączeniu). Pan Świstak wnioskował o 

podjęcie działań, gdyż most jest w złym stanie i grozi zawaleniem. Ponadto podziękował za podjęcie 

uchwały w sprawie zmian w budżecie, w której zawarta jest dotacja dotycząca remontu drewnianego 

ogrodzenia w obrębie placu kościelnego przy kościele parafialnym w Brzezinach w kwocie 20.000 

zł. Ponadto poprosił o uzupełnienia kamienia w Brzezinach na drodze  tzw. „łącznik” Glinika z 

Brzezinami, na drodze w Rędzinach czy Glinickie Jamsze. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poinformował, że przyniósł dla radnych i 

gości film pt: „Podkarpackie Odnawialne Źródła Energii” przygotowany przez Samorząd 

Województwa wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
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Rzeszowie. Film ten ma uzmysłowić co niesie za sobą tworzenie instalacji związanych z 

uzyskiwaniem czystej energii oraz przekonać społeczeństwo do wykorzystania energii z 

odnawialnych źródeł. Ponadto zadał pytanie czy są zaplanowane miejsca w Gliniku odnośnie 

wykonania odwiertów. Zwrócił uwagę, że w Gliniku jest teren trudny do poszukiwań wody. 

Wnioskował, aby poszukać takiego źródła, aby zasilić całą gminę. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że są środki przeznaczone na ten cel poprzez 

podjętą uchwałę. Trzeba będzie znaleźć odpowiednie miejsca do wykonania odwiertów i zbadać 

wodę. Poinformował, że mamy odwiert w Szufnarowej. Woda tam jest na granicy dopuszczalności. 

Sprowadzenie linii z Szufnarowej do Glinika jest nieopłacalne, bo za te pieniądze spokojnie powstaną 

3 odwierty w Gliniku i jeszcze zostanie na instalację. 

 

 

 

 

Ad 7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

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

Protokół z obrad XL Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 8. Zamknięcie sesji. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym 

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

Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1550. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy 

 

Beata Ozga Robert Pieczonka 

 

 

 

 


