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Protokół Nr XLII/2014 

z XLII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 6 maja 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 13 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście (wg 

załączonej listy obecności). 

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował włączenie do porządku obrad „Sprawozdania z 

realizacji programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi za 

2013 rok” oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca wsi Broniszów na 

działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, natomiast konieczne było wyłączenie z porządku  

obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie 

podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym z uwagi na brak stanowiska Komisarza 

Wyborczego. Rozpatrzenie ww. projektu uchwały zostało odłożone na następną sesję. 

 

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. Omówienie „Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wielopole 

Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok”. 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca wsi Broniszów na działania Wójta Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, 

2) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym 

Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie, 

3) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie Planu gospodarki 

niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Wielopole Skrzyńskie”, 

4) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji projektu pod nazwą: Opracowanie 

Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Wielopole 

Skrzyńskie” o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2014 rok, 

5) w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, 
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6) w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Master” 

w Wielopolu Skrzyńskim, 

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

8) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie projektu pn: „Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw 

wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim”. 

6.  Sprawy różne. 

7.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 

8.  Zamknięcie sesji. 

Radni przyjęli do realizacji zaproponowany porządek obrad. 

 

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

 

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

zadań w okresie międzysesyjnym mówiąc, iż: 

 jutro dojdzie do podpisania umowy z firmą Pana Kosiorowskiego MPDiM w Rzeszowie, 

która wygrała przetarg na budowę drogi na Jabłonnej w Gliniku, 

 uzyskaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.000 zł, dołożymy z budżetu 

gminy 50.000 zł, w sumie 100.000 zł przeznaczymy na realizacje zaplanowanych zadań, 

 trwają prace na stadionie i przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, 

 jest rozpoczete postępowanie w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Gliniku i budowie chodnika w kierunku cmentarza w Wielopolu 

Skrzyńskim, 

 trwa realizacja zadań i postępowanie przetargowe dotyczące uzbrojenia działek 

budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim, 

 we wtorek 13 maja o godz. 1000 nastąpi uroczyste otwarcie nowego budynku, w tym 

przedszkola, 

 w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej ukazała się notatka dot. drogi na Ziarnika, 

gdzie rzecznik CBA wypowiada się, że Gmina poświadczyła w dokumentach nieprawdę, 

aby nie stracić dotacji napisała, że droga została wyremontowana a w rzeczywistości 

stało się to rok później”. Rzecznik CBA oczernia nas tą wypowiedzią, bo pomylił się o 

rok. 

 

 

 

 

 

Pytania i uwagi. 

 

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika zapytał jakie postępowanie jest rozpoczęte przy 

budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, ze próbujemy wynegocjować jak najniższą 

cenę za wywiezienie gruntu i umocnienie terenu przy szkole. 

 

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego zapytała o rozpoczęte postępowanie 

przy budowie chodnika w kierunku cmentarza w Wielopolu Skrzyńskim i termin jego wykonania. 



3 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że zostało wystosowane zapytanie o cenę 

do przedsiębiorców i ruszamy z budową. 

 

Ad 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia złożył interpelacje w sprawach: 

1) poprawy przepustu pod drogą asfaltową koło Pani Froń. 

Wnioskował, aby wysłać pracowników UG w celu poszerzenia przepustu o ok. 80 cm z jednej z 

drugiej strony w celu zabezpieczenia krawędzi drogi asfaltowej. 

2) zabezpieczenia odcinka drogi gminnej asfaltowej w kierunku Pana Mariana Zimnego. 

Jest tam zagrożenie ze strony cieku wodnego, który podmywa drogę asfaltową. Sprawa była 

poruszana na zebraniu wiejskim i określona jako priorytet do realizacji. 

3) poprawy przepustu pod drogą gruntową (300 m od asfaltu) w kierunku Nawsie Kamieniec, 

który się systematycznie załamuje. 

Poprosił o koparkę w celu poprawy tego przepustu. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył: 

1. interpelacje dotyczące: 

a) przygotowania wykazu tabelarycznego inwestycji finansowanych przez Gminę z podziałem 

na poszczególne miejscowości, za lata 2011, 2012, 2013 do teraz, 

b) zbadania pobranej kwoty 1200 zł za salę w Gliniku. 

 

2.   wnioski dotyczące: 

a) dowozu kruszywa. 

Ponownie wnioskował, aby każdy przywóz kruszywa na drogi był zgłoszony do sołtysa lub radnego 

z danej wsi. 

b) delegowania strażaków na kurs zawodowy „Drwal - operator pilarek”, który będzie 

realizowany przez OSP Brzeziny. 

Poprosił, aby wziąć pod uwagę wszystkie jednostki OSP z każdej miejscowości w Gminie, a 

nie tylko delegować strażaków z OSP Brzeziny na kurs. 

 

3.  pytanie dot. Szkoły na Łysej Górze. 

 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny złożył wniosek o ponowne ogłoszenie 

przetargu na dostawę kamienia, gdyż potrzeby w tym zakresie są duże. 

 

 

 

 

Ad. 3. Omówienie „Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wielopole 

Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok”. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok” 

(sprawozdanie w załączeniu). 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary, zasady oraz formy 

współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz 

zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu 

Gminy Wielopole Skrzyńskie a realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2013 roku 

powierzono realizację zadań publicznych poprzez przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów 
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ofert. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono 13 organizacji, z którymi podpisano 

umowy. Ponadto podpisane zostały 3 umowy na dotację dla klubów sportowych na łączną kwotę 

92.000 zł. 

 

Ad. 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Pani Bożena Rogińska – Olech – wz. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Wielopole Skrzyńskie (ocena zasobów w 

załączeniu), która została przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej. Opracowanie zawiera nie tylko kwestie dotyczące ścisłego oddziaływania pomocy 

społecznej na lokalne środowisko w ramach jej ustawowych zadań. Wskazuje również na problemy 

dotyczące polityki mieszkaniowej, demograficznej, oświatowej, ochrony zdrowia czy rynku pracy. 

Niniejsza ocena jest materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych z 

planowaniem budżetu w kolejnym okresie. 

Z danych GOPS wynika, że w 2013 roku udzielono pomocy i wsparcia 424 rodzinom. Ze 

świadczeń pieniężnych skorzystało 278 rodzin, natomiast 305 rodzin było objęte świadczeniem 

niepieniężnym. Wywiady środowiskowe pracownicy socjalni przeprowadzili u 424 rodzin. 

Powodami udzielenia pomocy było: 

1) ubóstwo występujące w 135 rodzinach, 

2) bezrobocie w 206 rodzinach, 

3) niepełnosprawność w 193 rodzinach, 

4) długotrwała lub ciężka choroba w 143 rodzinach, 

5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w 98 rodzinach, 

6) alkoholizm w 3 rodzinach, 

7) wielodzietność w 58 rodzinach, 

8)  bezdomność w 2 przypadkach, 

9) opuszczenie zakładu karnego w 2 rodzinach, 

10) z powodu zdarzenia losowego 8 osób. 

11) przemoc w rodzinie – pomoc była udzielona 15 rodzinom, w których były zakładane 

Niebieskie karty. Było 15 ofiar przemocy i 16 sprawców. 

Z usług opiekuńczych skorzystało 40 osób, udzielono 15.783 świadczeń na łączną kwotę 

160.258 zł. Ze specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 2 osoby. 

Jedną z najobszerniejszych pozycji w wydatkach GOPS-u stanowi koszt wypłat zasiłków stałych, do 

których uprawnione są osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności. Tą formą pomocy objętych było 48 osób na kwotę 176.000 zł. Kolejną obszerną 

pozycją w wydatkach stanowi odpłatność Gminy za pobyt osób w domu pomocy społecznej – 

180.000 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób. Następną znaczna pozycją wydatków stanowi 

koszt wypłaty zasiłków okresowych. Tą formą pomocy objęte było 150 rodzin na kwotę 209.000 zł. 

Zasiłki celowe były udzielone dla 244 rodzin na kwotę 125.000 zł. Pomocą w formie zasiłków 

celowych w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 

195 rodzin na łączną kwotę 87.821 zł. Pomocą w formie świadczenia niepieniężnego było objętych 

628 rodzin, wydano 104.535 świadczeń dla dzieci na łączna kwotę 234.655 zł. W 2013 roku zasiłkami 

rodzinnymi wraz z dodatkami do nich objętych było 588 rodzin na kwotę 2.353.805 zł, były 

wypłacone świadczenia pielęgnacyjne dla 142 osób na kwotę 595.616 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 

76 niepełnosprawnych dzieci, 219 dla niepełnosprawnych osób w wieku powyżej 16 roku życia o 

znacznym stopniu niepełnosprawności i 110 dla osób powyżej 16 roku życia o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 21 roku życia oraz dla 3 osób w 

wieku powyżej 75 lat. Łączna kwota wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych za 2013 rok wyniosła 

605.268 zł. Ponadto przyznane było 66 jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 

66.000 zł i 91 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 91.000 zł. Wypłacono także dla 27 osób 

z 13 rodzin świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączna kwotę 114.273 zł. Opłacone były 

składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 44 osób na kwotę 13.075 zł oraz składki na ubezpieczenie 
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społeczne dla 74 osób na łączną kwotę 89.638 zł. Poza udzielonymi świadczeniami pieniężnymi 

wśród zadań pomocy społecznej na pierwszy plan wysuwa się praca socjalna, która była świadczona 

u 239 rodzin. Ponadto GOPS udzielał pomocy w formie interwencji kryzysowej dla 1 rodziny i 

zostało zawartych 17 kontraktów socjalnych. 

 

Ad 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pani Krystyna Wlezień - Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

rozpatrzenia skargi mieszkańca wsi Broniszów na działania Wójta Gminy Wielopole 

Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 12 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr XLII/230/2014 w załączeniu. 

 

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

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w 

Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

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 XLII/231/2014 w załączeniu. 

3) Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z 

działaniami towarzyszącymi w Gminie Wielopole Skrzyńskie”. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że cały projekt gospodarki niskoemisyjnej 

jest dwuetapowy: 

- Etap I – przygotowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej” poprzez ograniczenie zużycia 

energii wskutek stosowania nowych technologii, m.in. termomodernizację, która dotyczy 7 

budynków użyteczności publicznej w naszej Gminie, ale również gospodarstw 

indywidualnych. Gmina będzie koncentrować się na budynkach użyteczności publicznej, 

- Etap II – realizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej” z wykorzystaniem środków RPOWP. 

Jeżeli teraz przygotujemy program gospodarki niskoemisyjnej to wykorzystamy pieniądze, które są 

odgórnie przygotowane na ten cel. Projekt będzie dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do kwoty 121.748,47 zł. Gmina dołoży 

do 21.485,03 zł. Mając przygotowany program Gmina będzie mogła czerpać pieniądze unijne na 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Jeżeli nie przygotujemy tego planu teraz to 

w przyszłości chcąc termomodernizować obiekty, musimy przygotować ten sam plan w całości za 
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własne pieniądze. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował, aby złożyć wniosek o 

termomodernizację budynków z dotacją na kolektory słoneczne bez przygotowywania żadnego planu. 

Uważa, że kwota 143.000 zł na opracowanie planu jest bardzo wysoka. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy powiedział, że mając opracowany program możemy dostać 

do 85% dofinansowania. Ponadto wkład własny może być dużo niższy po rozstrzygniętym przetargu. 

 

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika zapytał o realizację planu. Czy opracowany plan będzie 

czekał na środki unijne czy jest narzucone tempo jego realizacji. Czy Gmina będzie posiadać środki 

na realizację tego planu. 

 

Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju odpowiedział, że plan musi być 

zrealizowany w ciągu 4 lat (2015-2019). W ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej będzie 

opracowany harmonogram realizacji poszczególnych zadań, który musi być potwierdzony prognozą 

finansową. Finansowanie zadań ujętych w planie musi być wykazane do 2019 roku biorąc pod uwagę 

wieloletnią prognozę finansową. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze wytyczymy sobie 

plan stosownie do swoich możliwości. Wyznaczymy sobie termomodernizację poszczególnych szkół 

w kolejnych latach, które i tak muszą być zrobione. 

 

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego zwróciła uwagę na to, że na dzień 

dzisiejszy nie wiemy na jaki procent dofinansowania możemy liczyć w 100%. Nie wiemy nawet 

procentowo ile płacimy za projekt i realizację poszczególnych zadań. Ponadto zapytała czy wszystkie 

zadania ujęte w planie muszą być zrealizowane, aby myśleć o dopłacie, czy wystarczy określony 

procent realizacji zadań, wówczas moglibyśmy dostać dofinansowanie za realizację poszczególnych 

zadań a nie za całość realizacji projektu. 

 

 

Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju odpowiedział, że plan wskaże jakie 

zadania mamy zrealizować do 2019 roku, jakie będą źródła finansowania, koszty jakie Gmina musi 

ponieść i harmonogram realizacji zadań. W ślad za tym będzie podjęta uchwała o zabezpieczeniu 

środków w budżecie gminy. 

 

Pan Jan Świstak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy wnioskował o podjęcie „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej”, aby nie zamykać drogi kolejnemu samorządowi, aby poprawić sytuację 

w zakresie termomodernizacji budynków. Problem jest w koszcie opracowania tego planu, który nie 

powinien być aż taki drogi. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wnioskował o wstrzymanie się z podjęciem 

planu do następnej sesji, gdyż jest wiele sprzeczności, niedomówień. Nie ma dokładnej wiedzy na 

ten temat, tym bardziej, ze konsekwencją podjęcia planu jest zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego 

w postaci kredytu. Ponadto zaproponował, aby najpierw zastanowić się jakie zadania mają być 

zawarte w planie, a dopiero potem podejmować uchwałę. 

 

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika wnioskował aby nie upadły rozpoczęte inwestycje, jak 

np. budowa sali gimnastycznej w Gliniku wskutek podjęcia planu. 

 

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin wnioskował o podjęcie planu, ale w ślad za tym musi 

być dyskusja jakie zadania ujmiemy w planie do realizacji. Kwota 120 000 zł na opracowanie planu 
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- są to koszty na energię odnawialną finansowane przez UE. Polska będzie płacić ogromne kary za 

to, że nie dąży do energii odnawialnej. Głównym problemem są koszty opracowania planu. Taki plan 

powinien kosztować max. 10.000 zł. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że może dojść do takiej ceny po 

rozstrzygniętym przetargu. Ponadto poinformował, że beneficjentem może być nie tylko jednostka 

samorządu terytorialnego, ale również jednostka sektora finansów publicznych, spółdzielnie 

mieszkaniowe, podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty wykonujące działalność 

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dlatego trzeba zaprosić tych partnerów do 

opracowania planu. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin apelował, aby opracowanie i realizacja planu nie 

odbyły się kosztem rozpoczętych i następnych zadań, jak drogi czy kanalizacja. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zapewnił, ze będziemy realizować 

zadania we wszystkich kierunkach. Nie możemy skupić się na jednym zadaniu. Opracowując „Plan 

gospodarki niskoemisyjnej” ujmiemy tylko termomodernizację budynków będących w zarządzie 

Gminy, nie kosztem innych zadań. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 12 głosach - „za” 

 1 głosie - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr XLII/232/2014 w załączeniu. 

 

 

 

 

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

sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji projektu pod nazwą: 

„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w 

Gminie Wielopole Skrzyńskie” o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2014 rok. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 12 głosach - „za” 

 1 głosie - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr XLII/233/2014 w załączeniu. 

 

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

udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zapytał ile osób ma uczestniczyć w kursie. 

Wnioskował, aby taki kurs przeprowadzić ogólnie na całą Gminę i z każdej jednostki OSP 

oddelegować po kilka strażaków. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie znamy 

szczegółów dotyczących ilości osób uczestniczących w kursie, bo wniosek został złożony do Leadera 

z inicjatywy OSP Brzeziny, który został pozytywnie oceniony przez Radę LGD w Czudcu i Urząd 
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Marszałkowski. Fachowcy ci uznali to działanie za celowe i potrzebne. Rada Gminy pomaga 

stowarzyszeniu udzielając jej pożyczki na ten cel. Każda jednostka OSP w Gminie może złożyć 

wniosek o zorganizowanie takiego kursu. We wrześniu jest kolejne rozdanie środków. Ponadto 

poinformował, że został zamknięty kolejny nabór wniosków. Spośród 20 wniosków jakie wpłynęły 

do Leadera z 3 gmin, 12 wniosków zostało złożonych przez stowarzyszenia z terenu Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. Stowarzyszenia w naszej Gminie są bardzo aktywne. 

 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny zaproponował, że zorientuje się u prezesa 

OSP Brzeziny o liczbę uczestników kursu. Jeżeli będą wolne miejsca to nie będzie problemu z 

dopisaniem strażaków z Broniszowa czy Glinika. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

 

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 XLII/234/2014 w załączeniu. 

 

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

udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Master” w 

Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze Gmina Wielopole 

Skrzyńskie jest jedną z niewielu gmin, która w ten sposób wspiera pracę stowarzyszeń. Wszyscy nam 

zazdroszczą przychylności Rady Gminy. W imieniu wszystkich stowarzyszeń złożył podziękowania 

za wsparcie ze strony RG. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował o lepszą współpracę stowarzyszeń z 

Radą Gminy, aby RG nie tylko udzielała pożyczek ale wiedziała, co te stowarzyszenia chcą robić. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy ocenił współpracę „Nawsianek” z 

Radą Gminy za wzorcową. Rada Gminy zawsze jest zapraszana na wszystkie imprezy organizowane 

przez „Nawsianki” w związku z realizacją danego projektu. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

 

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 XLII/235/2014 w załączeniu. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała o wszystkich zmianach, które 

wprowadza się do budżetu gminy na 2014 rok: 
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1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 497.621,90 z tytułu: 

- dofinansowania zadania pn: „Remont drogi gminnej Brzeziny Łęg” realizowanego w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 491.184,00 zł – jest to Schetynówka, 

- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 

zadania z zakresu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi innymi niż komunalne – Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest” w kwocie 3.787,00 zł, 

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 

zadania z zakresu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi innymi niż komunalne – Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest” w kwocie 2.650,90 zł. 

Całe dofinansowanie zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest wynosi 6.437,00 

zł. Udział własny Gminy – 1.136 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.070.873,90 na: 

- remont drogi gminnej Brzeziny – Łęg – 922.370,00 zł – cały koszt Schetynówki, 

- dotacja dla OSP Brzeziny na dofinansowanie remontu zaplecza socjalnego – 3.930,00 zł, 

- dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzezinach – 100.000,00 zł, 

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska 

polegających na wymianie pokryć dachowych i usuwanie wyrobów zawierających azbest – 7.573,90 

zł, 

- pokrycie wydatków bieżących w budynku edukacyjno-kulturalnym – 30.000,00 zł, 

- opracowanie dokumentacji na realizowanie zadań pn: „zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

wiejskiej w Gliniku” - 2.000,00 zł, 

- dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Młp. za pobyt dziecka w Przedszkolu Niepublicznym – 

5.000,00 zł. 

 

Zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty na Gminie ciąży obowiązek finansowania pobytu 

dziecka w Przedszkolu Niepublicznym, dlatego trzeba zabezpieczyć środki w budżecie na ten cel. 

Jest to niekorzystne dla Gminy, ale ustawa narzuca taki obowiązek. 

 

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku wnioskował o zaskarżenie 

przepisów ustawy do Rzecznika. 

 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny zaproponował odwołanie się w tej 

sprawie, a Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wystosowanie protestu. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zadał następujące pytania: 

1. Kto otrzymał dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest? 

2. Na czym polega zadanie dotyczące zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w 

Gliniku? 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, ze dotacje z NFOŚiGW oraz 

WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu wpłynęły na 

gminę po stronie dochodów. Każdy z mieszkańców Gminy może składać wnioski do UG o utylizację 

eternitu. Natomiast po stronie wydatków jest zapisana dotacja dla tych co złożyli wniosek o wywóz 

azbestu. 

 

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika poinformowała, ze zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy wiejskiej w Gliniku będzie polegało na: 

- odnowieniu siatki ogrodzenia wokół budynku, 

- ułożeniu kostki wokół budynku, 

- wykonaniu altany. 

 

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin zapytał o termin robót Schetynówki. 
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Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie mamy jeszcze pisma 

potwierdzającego przyznaną dotację. Środki zabezpieczono w budżecie na podstawie listy 

rankingowej ogłoszonej na stronie internetowej PUW. Z chwilą jak pismo wpłynie ogłosimy przetarg 

na remont Schetynówki. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

 

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 XLII/236/2014 w załączeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn: 

„Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim”. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy wnioskował, aby zobowiązać firmę 

Pana Maślanki do poprawy usterek na WTZ i na budynku przy Orliku. 

 

 Pan Marcin Świerad – radny powiatowy, dyrektor GOKiW zwrócił się z prośbą ze strony 

zarządu „Pogórza” i sportowców o doprojektowanie oświetlenia stadionu, wykorzystując prace jakie 

są zaplanowane przy oświetleniu kortów tenisowych. Nie byłby to duży koszt (zakup kabla, 

podłączenie lamp i ewentualne dokupienie mocy). Jest potrzeba oświetlenia stadionu wieczorem ze 

względu na sportowców, którzy grają wieczorami czy organizacji imprezy. 

Rada Gminy przychyliła się do ww. prośby. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

 

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 XLII/237/2014 w załączeniu. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił następujące informacje: 

1. 3 Maja w Brzezinach odbyły się Obchody 223 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji, gdzie była 

orkiestra dęta, strzelcy, chór, zespół młodzieżowy, który przygotował program. 
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2. 4 maja w Broniszowie z inicjatywy Pana Roga i Pani Marciniec była zorganizowana Majówka 

przy kaplicy we Dworze i w Domu Kultury, gdzie był przygotowany program artystyczny 

poświęcony Św. Janowi Pawłowi II. Ponadto organizatorzy przygotowali jadło staropolskie z 

własnych środków. 

3. 3 maja w Wielopolu Skrzyńskim obok Kościoła Parafialnego odbyła się uroczystość 

poświęcenia Pomnika Św. Jana Pawła II. 

4. Wnioski o remonty dróg są zarejestrowane w Gminie, po przeprowadzonym postępowaniu 

przetargowym zakupimy kruszywo i będziemy uzupełniać drogi. 

5. Przy Szkole Podstawowej w Broniszowie stoi barak z okresu II wojny światowej. Jest pomysł 

utworzenia placu zabaw dla dzieci na tym placu. Sprawa zostanie poddana ocenie 

mieszkańcom Broniszowa 18 maja na zebraniu wiejskim. 

6. Zdecydowaliśmy się wprowadzić kodowanie odpadów. Argumentem przemawiającym 

przeciw wprowadzeniu kodów jest zwiększenie kosztów całego działania ale wyliczyliśmy, 

że całkowity koszt całego działania corocznie wyniósłby 7.000 zł. Uświadomimy 

przedsiębiorców w tym zakresie. Natomiast korzyścią będzie wgląd czy dany właściciel 

posesji segreguje śmieci czy nie. 

 

 

 

 

Pan Marcin Świerad – radny powiatowy, dyrektor GOKiW poruszył następujące tematy: 

1. Zaprosił na Obchody 59 Rocznicy Pożaru Kina 10 maja na godz. 1800. 

2. Poprosił o zastanowienie się nad problemem braku wody na terenie Broniszowa i Brzezin, 

która idzie do budynków publicznych. 

3. Zaproponował zorganizowanie uroczystej sesji 30 maja w związku z wizytą gości z Gminy 

na Węgrzech. 

4. Zaprosił na festiwal Tadeusza Kantora w dniach 30 maja – 1 czerwca. Otwarcie nastąpi 30 

maja o godz. 1900 przed budynkiem Kantorówki. Będą teatry z województwa zachodnio-

pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, teatr ze Słowacji, z ramienia Gminy będzie teatr z 

Gimnazjum. Wstęp jest wolny. W przyszłym roku Sejm uchwałą ogłosił rok kantorowski. To 

będzie dla Wielopola Skrzyńskiego bardzo duża promocja. Zwrócił uwagę na problem 

noclegów w Gminie. Trzeba się zastanowić nad ulokowaniem gości, gdyż ostatnio studentów 

z Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęła Gmina Wiśniowa. Lepiej, aby pieniądze za noclegi 

zostały w Gminie. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego zaproponowała zakup pościeli i 

wykorzystanie pomieszczeń w nowym budynku do noclegów. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin złożył ponownie wniosek o utworzenie parkingu 

pod Domem Kultury w Wielopolu Skrz. Zapytał czy to zadanie będzie realizowane. Ponadto poparł  

pomysł Pani Góry w sprawie noclegów w nowym budynku. 

 

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin apelował o utworzenie zatoczek na terenie dróg 

powiatowych w Gminie, które poprawiłyby bezpieczeństwo na drogach. Drogi są wąskie, nie ma jak 

wyprzedzać autobusu. Poinformował, że mieszkańcy Brzezin Górnych postawili przystanek z 

zatoczką w ciągu 2 dni. Poprosił o zajęcie się tą sprawą, aby nie doszło do nieszczęścia na drodze. 

 

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa poruszył temat braku wody w budynku 

wielofunkcyjnym w Broniszowie. Poinformował, że wody jest mało, bo jest jedno źródło, które 

podlega bezpośrednio do szkoły, do tego podpięty jest budynek wielofunkcyjny, kaplica i trzech 

indywidualnych odbiorców. Ponadto zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą o prawidłowe 

ustawienie drogowskazów w Broniszowie. 
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Pan Marek Mucha – radny z Nawsia zabrał głos w następujących sprawach: 

1. Odniósł się do wypowiedzi Pana Świerada w kwestii doprojektowania instalacji elektrycznej 

na stadionie, które uważa za uzasadnione. Zwrócił uwagę również na kompleksowe 

wykonanie ogniazdowania. Wnioskował o wykonanie tych prac w tej chwili zgodnie ze sztuką 

budowlaną, aby nie burzyć ponownie stadionu. 

2. Poruszył temat chodnika budowanego przez Powiat w Nawsiu. Budowany chodnik jest 

węższy od starego. Mieszkańcy wsi mają wątpliwości czy spełnia normy budowlane. 

3. Poruszył temat szkód spowodowanych przez dziczyznę. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że w obrębie 100 m od domu szkody 

spowodowane przez dziczyznę refunduje Urząd Marszałkowski. 

 

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

Skrzyńskim zapewnił, że budowany chodnik w Nawsiu spełnia normy budowlane. Ponadto 

poinformował, że są przeznaczone pieniądze przez Powiat na budowę chodników. Chcemy zrobić 

chodnik na kolektorze w Wielopolu Skrzyńskim przed Jubilatką i przed Centrum. Koszt budowy 

chodników na kolektorze jest dość drogi, jeżeli zostanie środków chcemy podciągnąć budowę 

chodnika w kierunku Brzezin. Ponadto w tym roku Powiat duże pieniądze przeznaczył na 

oczyszczanie rowów przy drogach powiatowych (ponad 600.000 zł). Zaplanowano na ten rok 

wykonanie dokumentacji na odnowę mostu w kierunku Masarni na Wielopolce i kontynuację budowy 

chodnika w Nawsiu. 

 

Pan Adam Galas – sołtys sołectwa Broniszów zabrał głos w następujących tematach: 

1. Zapytał o podjęte działania w sprawie uregulowania prawnego drogi na Zapole. 

2. Zapytał jakie będą podjęte działania w tym roku na terenie Broniszowa odnośnie wody. 

3. Wnioskował o sprawdzenie czy wybudowane oczyszczalnie ścieków działają sprawnie. 

Zaproponował przeprowadzenie szkolenia w temacie czyszczenia oczyszczalni, aby ludzie 

wiedzieli jak należy je czyścić. 

4. Przedstawił zastrzeżenia dot. rozwożenia kamienia, gdzie w wykazie na Wielopole 

Skrzyńskie w II turze wywieziono 1.000 ton kruszywa, gdzie ok. 800 ton nie ma informacji 

na jaką drogę został wywieziony. Wnioskował, aby Rada Sołecka wraz z radnymi 

rozdysponowała kamieniem. W Broniszowie są osoby, które corocznie, systematycznie 

dostają kamień, pomimo że potrzeb wywozu kamienia na tą drogę nie ma. 

5. Poprosił o przedstawienie wysokości wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa. 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział na pytania zadane przez Pana Galasa: 

1. Trwa postępowanie odnośnie uregulowania prawnego drogi na Zapole. Informacje w tym 

temacie posiada Pan Maciej Grabski. 

2. Są zapisane i zabezpieczone środki na wykonanie odwiertów w Broniszowie, Brzezinach i w 

Gliniku i to zadanie będzie realizowane. 

3. Istnieje potrzeba przeprowadzenia szkolenia na temat czyszczenia oczyszczalni ścieków w 

każdym sołectwie. Do tej pory było takie szkolenie w Nawsiu. Ponadto przeszkolimy 

pracownika UG do dokonywania przeglądów oczyszczalni. 

4. W sprawie wykazu dot. wywozu kruszywa sołtys powinien się zgłosić do Wójta i dostanie 

prawidłowo sporządzony wykaz. 

Natomiast w kwestii wynagrodzeń sołtysów za inkaso zestawienie przedstawił Pan Robert 

Pieczonka. Zestawienie wykazuje ile sołtys z danej wsi zebrał pieniędzy, ile ludzie wpłacili 

bezpośrednio do kasy a ile wpłacili przelewem. 

 

Za rok 2011 

Broniszów Wielopole Skrzyńskiego 



13 

- 16.413 zł zebrał sołtys, - 86.800 zł zebrał sołtys, 

- 24.148 zł wpłacono do kasy UG, - 58.000 zł wpłacono do kasy UG, 

- 3.168 zł wpłacono przelewem. - 23.000 zł wpłacono przelewem. 

 

Brzeziny Nawsie 

- 89.560 zł zebrał sołtys, - 54.930 zł zebrała pani sołtys 

- 63.227 zł wpłacono do kasy UG, - 38.240 zł wpłacono do kasy UG 

- 16.000 zł wpłacono przelewem - 10.000 zł wpłacono przelewem 

 

Glinik 

- 27.000 zł zebrał sołtys, 

- 40.000 zł wpłacono do kasy UG, 

- 4.600 zł wpłacono przelewem. 

 

 

 

Za rok 2012 

Broniszów Wielopole Skrzyńskiego 

- 22.900 zł zebrał sołtys, - 117.800 zł zebrał sołtys, 

- 35.900 zł wpłacono do kasy UG, - 74.200 zł wpłacono do kasy UG, 

- 6.200 zł wpłacono przelewem. - 43.000 zł wpłacono przelewem. 

 

 

Brzeziny Nawsie 

- 124.790 zł zebrał sołtys, - 83.400 zł zebrała pani sołtys 

- 99.000 zł wpłacono do kasy UG, - 48.700 zł wpłacono do kasy UG 

- 24.000 zł wpłacono przelewem - 20.300 zł wpłacono przelewem 

 

Glinik 

- 43.900 zł zebrał sołtys, 

- 53.000 zł wpłacono do kasy UG, 

- 10.700 zł wpłacono przelewem. 

 

Za rok 2013 

Broniszów Wielopole Skrzyńskiego 

- 21.000 zł zebrał sołtys, - 125.000 zł zebrał sołtys, 

- 37.700 zł wpłacono do kasy UG, - 66.500 zł wpłacono do kasy UG, 

- 6.900 zł wpłacono przelewem. - 39.500zł wpłacono przelewem. 

 

Brzeziny Nawsie 

- 122.300 zł zebrał sołtys, - 85.000 zł zebrała pani sołtys 

- 103.000 zł wpłacono do kasy UG, - 48.000 zł wpłacono do kasy UG 

- 28.900 zł wpłacono przelewem - 21.000 zł wpłacono przelewem 

 

Glinik 

- 45.000 zł zebrał sołtys, 

- 53.000 zł wpłacono do kasy UG, 

- 8.000 zł wpłacono przelewem. 

 

Za rok 2014 – I rata 

Broniszów Wielopole Skrzyńskiego 

- 7.800 zł zebrał sołtys, - 57.000 zł zebrał sołtys, 
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- 19.800 zł wpłacono do kasy UG, - 36.000 zł wpłacono do kasy UG, 

- 4.600 zł wpłacono przelewem. - 31.000zł wpłacono przelewem. 

 

Brzeziny Nawsie 

- 52.000 zł zebrał sołtys, - 38.700 zł zebrała pani sołtys 

- 37.000 zł wpłacono do kasy UG, - 16.900 zł wpłacono do kasy UG 

- 12.000 zł wpłacono przelewem - 11.600 zł wpłacono przelewem 

 

Glinik 

- 25.000 zł zebrał sołtys, 

- 17.800 zł wpłacono do kasy UG, 

- 4.600 zł wpłacono przelewem. 

 

 

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego poruszyła tematy dotyczące: 

1. osuwiska w Rzegocinie. 

Zapytała jakie jest rozstrzygnięcie (pozytywne czy negatywne) pozwolenia na budowę i czy w tym 

roku będą prowadzone prace przy tym osuwisku. 

2. przetargu na przebudowę sieci gazowej na działkach budowlanych w Wielopolu Skrz. 

Zapytała kiedy dojdzie do realizacji zadania i czy w czasie przebudowy gazociągu mieszkańcy będą 

mogli korzystać z gazu w swoich domach. 

3. likwidacji bobrów. 

Poinformowała, że z informacji z mediów wynika, że będzie liczona populacja bobrów w Polsce i 

część z nich ulegnie likwidacji. Wnioskowała, aby nie przegapić tego zadania i choć częściowo 

uratować Gminę w tym zakresie. 

4. Kantorówki. 

Zapytała co będzie dalej z Kantorówką, bo kończy się umowa na lokal. 

5. sporu pomiędzy Urzędem Gminy a GS. 

Zapytała jak wygląda sprawa arbitrażowa i czy coś się zmieniło w tym zakresie. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy udzielił odpowiedzi na temat sprawy 

z GS. Gmina chce, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. 15 kwietnia odbyła się rozprawa, na 

której sędzia zobowiązała Gminę do dostarczenia wszystkich dokumentów archiwalnych (projekty 

uchwał, protokoły z sesji, komisji RG, na których była podejmowana dyskusja w tej sprawie). Sąd 

musi rozstrzygnąć ten spór. 

Na pozostałe pytania odpowiedzi udzielił Wójt: 

1. W sprawie osuwiska udzieli odpowiedzi telefonicznie, bo nie posiada informacji na ten temat. 

2. Zadanie związane z przebudową sieci gazowej na działkach będzie realizowane zgodnie z 

harmonogramem. Gazownicy powiadomią mieszkańców o możliwości korzystania z gazu. 

3. Podziękował za informacje na temat bobrów. 

4. Umowa jeśli chodzi o Kantorówkę będzie odnawiana. 

 

Pan Marcin Świerad – radny powiatowy, dyrektor GOKiW poinformował, że Urząd 

Marszałkowski zaproponował naprawę osuwiska w dwóch etapach. Jest to niepokojące, bo 

niepotrzebnie wydłuży realizację tego zadania. Wnioskował o nieetapowanie tego zadania i podjęcie 

interwencji w tej sprawie. Ponadto zabrał głos w sprawie Kantorówki. Poinformował o  propozycji 

przekazania budynku przez księdza proboszcza pod Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej i 

podpisanie umowy na 20 lat. Wykorzystując rok kantorowski chcemy złożyć wniosek dot. remontu 

piwnicy. Budynek jest zawilgocony, nie jest grzany. Jest szansa, że ten remont zostanie zrobiony. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego poruszyła tematy dotyczące: 

1. Namalowania pasów, przejścia przez drogę koło kościoła, o które wnioskują rodzice dzieci. 
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2. Chodnika przy drodze wojewódzkiej. 

Zapytała na jakim etapie są prace. 

3. Zwróciła uwagę na brak worków na śmieci w sklepach. 

4. Odniosła się do wypowiedzi Pana sołtysa Galasa odnośnie wywozu kruszywa. 

Poinformowała, że Komisja Rewizyjna po ostatnim przetargu na dostawę kamienia 

skontrolowała wszystkie drogi. Kamień nie w całości trafił tam gdzie powinien trafić. Ponadto 

zapytała Wójta o kruszywo, które zabrał Pan Pasowicz (42 tony). 

 

 

 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że Pan Pasowicz zobowiązał się do 

wywiezienia kruszywa na drogę. Poinformował, że rozmawiał z Panem Czają, który osobiście 

uczestniczył w wywózce tego kruszywa, które było złożone przy domu Pana Pasowicza, ale trzeba 

to sprawdzić na miejscu. W kwestii chodnika przy drodze wojewódzkiej została uzupełniona 

dokumentacja i złożone wnioski czekają na decyzję Zarządu Województwa. 

 

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

Skrzyńskim wnioskował o odnowienie przejścia dla pieszych na parking koło kościoła w Wielopolu 

Skrzyńskim. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie zabrał głos w sprawach: 

1. Zapytał o pieniądze na koparkę w celu przeczyszczenia odcinka rowu koło Pana Brody. 

2. Wnioskował o rezerwę kamienia w Gminie. 

3. Zapytał czy będzie asfaltowana droga na Wytrząsce w stronę Nowej Wsi. 

4. Wnioskował o odznaczenia zasłużonych rolników podczas dożynek gminnych. 

5. Wnioskował o pójście na ugodę z GS i zamianę sklepu na plac targowy. 

6. Zaprosił na uroczystości pożaru kina w Wielopolu Skrz. wraz z całymi rodzinami. 

 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny zabrał głos w sprawach: 

1. Braku wody w Domu Kultury w Brzezinach. 

2. Zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych o wygospodarowanie środków na postawienie 

tablicy informacyjnej przed Kółkiem w Brzezinach. 

3. Wnioskował o wykonanie chociaż 200 m chodnika w Brzezinach. 

4. Zapytał czy są zabezpieczone środki z zewnątrz na Kantoralia. 

 

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika zabrała głos w sprawach: 

1. Zwróciła się z prośbą o ratowanie mostu drewnianego koło GS w Gliniku. 

2. Poruszyła temat kodowania odpadów i śmieci, które giną z drogi. 

Apelowała o wypracowanie świadomości w społeczeństwie do oddawania śmieci. 

3. Poruszyła temat worków na śmieci. Poinformowała, ze prowadzi ewidencję, kto i ile worków 

bierze, nie rozdaje na zapas, dzięki temu worków w sklepie nie brakuje. Jeżeli się zdarzy, że 

brakuje worków (1 - 2 dni) to zawsze ma inne na zastępstwo. 

 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poruszył tematy: 

1. Poinformował, że są prowadzone rozmowy na temat połączenia budowy chodnika przy 

drodze wojewódzkiej z pracami przy osuwisku. 

2. Poinformował, że Urząd Marszałkowski odpowiada za szkody wyrządzone przez dziczyznę 

o 100 m od zagrody reszta łowiectwo. 

3. Wnioskował o poinformowanie sołtysa wsi o dostawie kamienia. Poprosił Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej o odczytanie protokołu z kontroli dróg i gdzie kamień poszedł na 

prywatne drogi. 

4. Poprosił o podanie konkretnej daty rozpoczęcia prac przy budowie sali gimnastycznej w 
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Gliniku. 

5. Wnioskował o uwzględnienie ilości osób w rodzinie przy ogłaszanym przetargu na odbiór 

śmieci. 

6. Wnioskował o zorganizowanie odbioru przedmiotów wielkogabarytowych we wsi. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie ma problemu z 

odbiorem śmieci wielkogabarytowych. Wystarczy zadzwonić do odbiorcy i bez żadnych opłat 

odbierają. Natomiast Wójt udzielił informacji w sprawie budowy sali gimnastycznej w Gliniku. Pan 

Siry ma gotową dokumentację, jutro będzie w Urzędzie i zobaczymy jak on wycenił to działanie, w 

ślad za tym będzie podjęta decyzja o przetargu. 

 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku podziękował za zaproszenie 

na uroczystość 3 Maja w Brzezinach. Zwrócił się z prośbą o powieszenie krzyża w nowej sali narad. 

Apelował o dbanie o symbole religijne, patriotyczne. To jest ważne w kontekście tego co się dzieje 

na Ukrainie. 

 

Ad 7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

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

Protokół z obrad XLI Sesji Rady Gminy został przyjęty. 

 

Ad 8. Zamknięcie sesji. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym 

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

Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1700. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy 

 

Beata Ozga Robert Pieczonka 

 

 

 

 


