
Protokół Nr II/2014

z II Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie

odbytej w dniu 9 grudnia 2014 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno-Oświatowego 
w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji  dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady 
Gminy. Przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła kworum, przy którym może obra-
dować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

W sesji uczestniczyli wszyscy radni w liczbie 15 osób oraz zaproszeni goście (według za-
łączonej listy obecności).

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

4. Założenia programowe Wójta Gminy na najbliższą kadencję.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

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

2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

7. Sprawy różne.

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

9. Zamknięcie sesji.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie było.

2. Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze. 

Pani  Romualda  Bokota  –  Przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Wyborczej  w  Wielopolu 
Skrzyńskim wręczyła zaświadczenie o wyborze Wójtowi Gminy, składając gratulacje oraz życzyła 
owocnej pracy dla dobra gminy.

Pan Czesław Leja – ustępujący Wójt podziękował radnym, sołtysom, dyrektorom i kierow-
nikom gminnych jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Gminy za współpracę i życzył 
udanej i dobrej kadencji. Następnie przekazał kluczyk do służbowego biurka swojemu następcy.
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3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Pana Marka Tęczara o złoże-
nie ślubowania.

Wójt Gminy Pan Marek Tęczar złożył ślubowanie o treści:

„Obejmując Urząd Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra pu-
blicznego i pomyślności mieszkańców gminy.” „Tak mi dopomóż Bóg.”

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła gratulacje nowemu Wójtowi z okazji zwycięstwa  
w wyborach  samorządowych.  Zadeklarowała  głęboką  chęć  współpracy całej  Rady,  współpracy 
uczciwej, pokornej wobec innych i wzajemnego szacunku wobec siebie, opartej na zasadach part-
nerstwa a nawet koleżeństwa. Zapewniła, że wszyscy radni będą tej zasady przestrzegać, bo ona jest 
miernikiem pracy samorządu  i  przynosi  konkretne  efekty  na  rzecz  dobra  mieszkańców i  całej 
Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wraz z gratulacjami złożyła życzenia wszelkiej pomyślności oraz re-
alizacji planów i zamierzeń przedwyborczych.

4. Założenia programowe Wójta Gminy na najbliższą kadencję.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy serdecznie podziękował za okazane przez wyborców za-
ufanie, złożył również zobowiązanie do wiernej służby gminie i jej mieszkańcom. Pogratulował 
wszystkim radnym wyboru do Rady Gminy i zapewnił o współpracy i współdziałaniu na rzecz lo-
kalnej gminnej społeczności. Życzył wszystkim oraz sobie, aby jak najlepiej razem realizować zało-
żenia programowe i służyć mieszkańcom gminy, tak aby na koniec kadencji mieć satysfakcję z peł-
nionej służby. Ponadto podtrzymał głoszone w czasie kampanii wyborczej hasło „Dialog – współ-
praca – efektywność”, bo przez dialog będziemy ze sobą zgodnie współpracować, a poprzez zgodną 
współpracę będziemy osiągać kolejne cele, które będą efektywnie oddziaływać na nasze życie.

Następnie zaprezentował główne zadania nowych władz samorządowych Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. Zadania te wynikają z faktu, że samorządy są miejscem realizacji demokracji lokalnej, 
powinny służyć ludziom, pracować na rzecz lokalnej społeczności, dbać o bezpieczeństwo miesz-
kańców, wspierać ich aktywność gospodarczą, budować społeczeństwo obywatelskie, stwarzać do-
godne  warunki  dogodnego życia.  Dla  nowego Wójta  priorytetowym zadaniem jest  aktualizacja 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy. Należy go najpierw poddać konsultacjom społecznym, 
a następnie konsekwentnie realizować. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego to przede 
wszystkim budowa i modernizacja dróg, chodników, zatoczek autobusowych, budowa wodociągów, 
kanalizacji, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, szkół, budynków wielofunkcyj-
nych, zastosowanie odnawialnych źródeł energii,  rewitalizacja centrów wsi, oświetlenie uliczne. 
Ponadto zapewnił, że będzie realizował wszystkie inwestycje rozpoczęte oraz w maksymalny spo-
sób będzie starał się wykorzystać środki zewnętrzne. Podkreślił, że szansa na pozyskanie dużych 
środków z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 była jednym z głównych po-
wodów, dla których zdecydował się kandydować na wójta. Pan Wójt mówił również, że chce skon-
centrować się na utworzeniu skutecznego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, konsul-
towanego z mieszkańcami. W tej sprawie jest zwolennikiem zbiorników retencyjnych w górnym 
biegu rzeki. Zbiorniki te nie tylko mogłyby ustrzec przed zalewaniem podczas gwałtownych burz 
i  oberwaniem  chmur  ale  mogłyby  wpłynąć  na  rozwój  turystyki.  Niezbędna  jest  też  regulacja 
wszystkich  rzek  oraz  poszerzenie  ich  koryt,  przebudowa  mostów,  utrzymanie  rowów 
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melioracyjnych i przepustów w odpowiednim stanie.

Pan Wójt zapewnił, że chce wspierać rozwój miejscowych przedsiębiorstw i podjąć działa-
nia w celu przyciągnięcia inwestorów z zewnątrz. Planuje utworzyć punkt informacji gospodarczej, 
który ułatwi kontakty z takimi instytucjami jak Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych czy Urząd Skarbowy. Punkt ma także pomagać zainteresowanym mieszkańcom w uzyska-
niu dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a rolnikom pomoże w zdo-
byciu  dotacji  na  wsparcie  i  rozwój  gospodarstw.  Następnie  Pan  Wójt  zadeklarował,  że  będzie 
wspierał  przedsiębiorców z terenu naszej gminy tworzących nowe miejsca pracy poprzez odpo-
wiednie programy i zwolnienia podatkowe, promował produkt lokalny, wspierał jego ideę, wspierał 
turystykę, agroturystykę, współpracował z ościennymi gminami, wspierał grupy producenckie i za-
chęcał do tworzenia nowych, a także promował rolnictwo ekologiczne. Dołoży wszelkich starań, 
aby stworzyć pozytywny klimat wokół każdej działalności gospodarczej np. poprzez utworzenie no-
wych  miejsc  parkingowych,  poprawę  dróg  dojazdowych,  ujednolicenie  systemu  udzielanych 
zamówień publicznych przez gminę.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przyznał, że wciąż wiele do zrobienia jest w sferze edu-
kacji i kultury. Konieczna jest poprawa warunków lokalowych w tych szkołach gdzie jest to ko-
nieczne, doposażenie w nowoczesny sprzęt, przeprowadzenie termomodernizacji wraz z odnowie-
niem elewacji, bo to przyniesie korzystne efekty gospodarcze i wizualne. Pan Wójt chce budować 
kolejne boiska i place zabaw, tam gdzie ich nie ma. Zamierza utworzyć w każdej szkole unijny od-
dział przedszkolny, a nawet rozważy budowę żłobka samorządowego. Planuje pozyskać pieniądze 
z zewnątrz na organizację zajęć pozalekcyjnych, modernizacje domu kultury i jego filii. Chce też 
wspierać w większym stopniu sport i kulturę poprzez rozwój bazy lokalowej, gdzie dzieci, młodzież 
i dorośli mogliby spędzać wolny czas. Chce zapewnić w szkołach opiekę stomatologiczną, ortodon-
tyczną, logopedyczną, pomoc pedagogiczno - psychologiczną a w gimnazjum doradztwo zawodo-
we. Ponadto zamierza zracjonalizować wydawanie pieniędzy na pomoc społeczną. Chodzi o to, aby 
środki trafiały do potrzebujących rodzin, osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, wykluczo-
nych społecznie, do rodzin mających chwilowe problemy. Nie jest celem odbieranie komukolwiek 
jakiegokolwiek zasiłku, ale żeby lepiej nadzorować wydawane środki i przeznaczać na rzeczywiste 
potrzeby. Pracownicy GOPS muszą znać sytuację każdej rodziny, która potrzebuje w danej chwili 
pomocy. Chce również wprowadzić system prac społeczno – użytecznych za zasiłek. Dotyczy to 
osób, które taką pracę podjąć mogą. Ponadto chce  sięgnąć po środki na przekwalifikowanie, pod-
wyższanie kwalifikacji zawodowych, na staże i subsydiowanie zatrudnienia. W szczególności chce 
zwrócić uwagę na problem z mieszkaniami socjalnymi, budownictwem jednorodzinnym i wieloro-
dzinnym. Zadeklarował otwartość na potrzeby mieszkańców. Realizacja tych potrzeb wiąże się ści-
śle ze współpracą z radnymi Rady Gminy, wszystkimi mieszkańcami, z samorządem powiatu, wo-
jewództwa i sąsiednimi gminami. Szczególnie chodzi o uaktualnienie sołectw i Rad Sołeckich, or-
ganizacji pozarządowych i wszystkich formalnie i nieformalnie funkcjonujących grup na terenie na-
szej gminy. Zamierza poprawić warunki pracy w urzędzie poprzez zapewnienie odpowiedniej ob-
sługi administracyjnej, przejrzyste warunki wynagradzania i zatrudniania pracowników. Chce by 
Urząd Gminy był przyjazny dla obywatela, a pracownicy urzędu muszą być ludźmi uczciwymi, 
kompetentnymi i przyjaznymi dla petentów.

Pan Wójt zapewnił, że w swoim działaniu będzie kierował się wartościami chrześcijański-
mi i zasadami prawa, zapewni równe dla wszystkich mieszkańców traktowanie niezależnie od ich 
statusu  społecznego,  światopoglądu  czy  przynależności  do  różnego  rodzaju  organizacji.  Zade-
klarował,  że  uczyni  wszystko,  aby  uzyskać  jak  największą  pulę  środków  zewnętrznych  na 
planowane do realizacji przedsięwzięcia i inwestycje.
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5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Adam Galas  – radny z Broniszowa zadał  pytanie:  Z jakim zadłużeniem Pan Wójt 
przejmuje Gminę Wielopole Skrzyńskie?

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że planowane zadłużenie na koniec 
2014 roku będzie wynosiło 7 milionów 569 tysięcy złotych. Poinformowała również, że jest w tej 
chwili planowany do spłaty kredyt w kwocie 1 milion 300 tysięcy złotych zaciągnięty na realizację 
Budynku Kulturalno-Oświatowego. Kwota ta będzie refundowana ze środków Unii Europejskiej. 
Jeżeli środki te nie zostaną przekazane na rachunek gminy z budżetu Unii Europejskiej do końca 
roku,  to  wówczas  kwota  7  milionów 569  tysięcy  złotych  byłaby zwiększona  o  tą  sumę.  Pani 
Skarbnik mówiła, że w przypadku braku wpłaty refundowanej kwoty do końca roku pożyczka nie 
zostanie spłacona i będzie konieczność zmiany uchwały budżetowej poprzez przesunięcie tej spłaty 
na rok następny.

Pan Tadeusz Bokota – radny z Glinika zadał pytania Panu Wójtowi odnośnie zagospodaro-
wania budynku starego przedszkola i budynku byłej szkoły na Łysej Górze.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy poinformował, że w budynku po byłym przedszkolu ak-
tualnie prowadzone są prace adaptacyjne pod WTZ-y. Mówił, że jest to sytuacja przejściowa, bo 
w przyszłości planujemy zlokalizowanie w tym budynku GOPS-u. Pozwoli nam to na odzyskanie 
sali narad. Będziemy dążyć do tego, aby dziesięcioosobowy oddział WTZ-ów jak najkrócej był zlo-
kalizowany w budynku byłego przedszkola. Myślimy i planujemy tę grupę przenieść do budynku 
garażowego WTZ-ów. Odnośnie zagospodarowania budynku szkoły na Łysej Górze, jest to sprawa 
otwarta i do dyskusji. Na pewno budynek musi ożyć i musi się coś w nim dziać.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

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

Projekt  uchwały  został  omówiony i  pozytywnie  zaopiniowany przez  Komisję  Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z dodatkowymi dochodami w budżecie gminy 
na 2014 rok w kwocie 38.000 zł zaproponowano przesunięcie środków na zimowe utrzymanie dróg 
gminnych w kwocie 37.500 zł i pomoc materialną dla uczniów w kwocie 500 zł.

Pytania i uwagi do projektu uchwały.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy pieniądze w całości będą 
przeznaczone na odśnieżanie dróg gminnych.

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi twierdzącej.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała czy brakło pieniędzy na zimowe 
utrzymanie dróg, ponieważ środki te były zabezpieczone w budżecie gminy.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała, że planowane środki na początku 
roku są ogólnie zapisane na wydatki na utrzymanie dróg. Nie są one zaznaczone, że będą wykorzy-
stane na zimowe utrzymanie dróg. W ciągu roku były potrzeby, zgłaszane wnioski i środki te były 
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wydatkowane. W tej chwili na koncie Urzędu Gminy jest kwota 5.000 zł na zimowe utrzymanie 
dróg.  Jeżeli  nie  będzie  potrzeby  wydatkowania  tych  środki,  one  pozostaną  i  będą  mogły  być 
wykorzystane w następnym roku.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta przy:

 14 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 15 radnych

Uchwała Nr II/4/2014 w załączeniu.

2) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt  uchwały  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
Wyjaśniła, że wynagrodzenie jest w takiej samej wysokości jakie miał poprzedni Wójt.

Projekt  uchwały  został  omówiony i  pozytywnie  zaopiniowany przez  Komisję  Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych

Uchwała Nr II/5/2014 w załączeniu.

7. Sprawy różne.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wszystkim obecnym Prze-
wodniczących i Zastępców Przewodniczących poszczególnych Komisji. Następnie poinformowała 
o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych i Wójta Gminy. Udzieliła informacji 
odnośnie terminów i sposobie wypełnienia oświadczeń.

Pani Maria Żywot – radna, sołtys Nawsia w imieniu mieszkańców wsi poprosiła o całonoc-
ne oświetlenie uliczne w Wigilię oraz w I i II Dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

Pan Tadeusz Bokota – radny z Glinika poruszył temat oświetlenia ulicznego we wsi, które 
wyłącza się o 2100. Pytał Pana Wójta o wyrażenie opinii na temat całodobowego oświetlenia w cen-
trach  wsi.  Apelował,  aby Energetyka  jak  najmniej  ingerowała  w  przestawianie  czasowego  za-
łącznika świateł. Ponadto zwrócił uwagę na bardzo niską kwotę, która jest przeznaczona w budże-
cie gminy na 2015 rok jako pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chod-
nika przy drodze wojewódzkiej. Wnioskował również o całodobową karetkę pogotowia w gminie.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy poinformował, że od Rady Gminy będzie zależało jaką 
kwotę przeznaczymy na współudział w budowie chodnika. Mówił, że nie mniej jednak trzeba pod-
jąć rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg i próbować wynegocjować lepsze warunki. Zapew-
nił, że dołoży wszelkich starań, aby chodnik wreszcie został wybudowany. W kwestii całodobowe-
go oświetlenia centrum wsi Pan Wójt uważa, że nie ma takiej potrzeby. Również trzeba się przyj-
rzeć oświetleniu w Wielopolu i zastanowić czy wszystkie lampy są potrzebne, aby świeciły się od 
2300 do rana. Odniósł się również do sprawy karetki pogotowia w gminie. Poinformował, że ma 
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nastąpić reorganizacja dotycząca pogotowia ratunkowego. Jest pewna szansa, aby Wielopole mogło 
mieć stałą karetkę pogotowia. Zapewnił, że będzie pilnował i drążył sprawę.

Pan Marcin Świerad – radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, dyrektor GOKiW mó-
wił, że temat karetki pogotowia był zgłaszany w poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Poinformo-
wał, że jest koncepcja, aby połączyć trzy powiaty: strzyżowski, dębicki i ropczycko-sędziszowski. 
Karetka stacjonowałaby w Wielopolu i obsługiwałaby teren naszej gminy i sąsiednie miejscowości. 
Zadeklarował, że podczas Sesji Powiatowej 19 grudnia br. zgłosi ponownie ten temat.

Pan Adam Galas – radny z Broniszowa zwrócił się z prośbą do Wójta o powiadamianie go 
o wszystkich inwestycjach jakie będą prowadzone we wsi oraz ustalenie terminów zebrań wiejskich 
w sołectwach przed podjęciem budżetu. Poinformował również, że starosta dołoży wszelkich starań 
i wspólnie będziemy apelować do Województwa o drogę wojewódzką biegnącą przez Glinik.

Pan Jan Bokota – sołtys wsi Glinik złożył gratulacje Panu Wójtowi. Następnie poruszył te-
mat zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Wnioskował o poszerzenie i pogłębienie Wielopolki na 
całym jej odcinku. Kolejno zabiegał o:

• zatrudnienie lekarza stomatologa w szkołach a zwłaszcza w Gimnazjum oraz lekarza gine-
kologa w Ośrodku Zdrowia,

• przyglądnięcie się sprawie wywozu chaszy na drogi,
• podjęcie działań odnośnie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej,
• zabezpieczenie prac przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku, 

gdzie brzeg się uwozi i wiszą światłowody,
Poparł również sołtysa Broniszowa w kwestii ustalenia zebrań wiejskich przed uchwale-

niem budżetu oraz spotkań z Radami Sołeckimi.

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku pytał o terminy zwoływania 
sesji i możliwość uczestniczenia w nich dyrektorów szkół. Wnioskował o spotkanie Pana Wójta  
z dyrektorami szkół i Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publiczne-
go przed podjęciem budżetu w celu omówienia potrzeb w oświacie. Ponadto poruszył temat wadli-
wie wykonanego placu zabaw przy Szkole Podstawowej. Pytał czy będzie podjęta jego naprawa. 
Poparł  również  potrzebę  wybudowania  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej.  Zaproponował 
zorganizowanie blokady drogi  w przypadku braku innej  możliwości.  Następnie zgłosił  problem 
wałęsających się, bezdomnych psów we wsi.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sesje będą odbywały 
się we wtorki. W zależności od tematyki sesji będą zapraszane zainteresowane osoby. Dyrektorzy 
szkół będą zapraszani wówczas, gdy będą podejmowane tematy dotyczące oświaty.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy udzieliła informacji na temat placów zabaw przy 
szkołach podstawowych. Mówiła, że budowa nowych i modernizacja wadliwie wykonanych placów 
zabaw nie została zrealizowana w tym roku, ponieważ pomimo kilku ogłoszonych przetargów nie 
zgłosili się wykonawcy, którzy wykonaliby te zadania za kwotę, którą dysponujemy. Jest to 350 ty-
sięcy zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wybudowanie od nowa całego placu zabaw 
w Berdechowie i Broniszowie i modernizacja placów zabaw wadliwie wykonanych. Kwoty oferen-
tów były tak wysokie z tego względu, że mogli sobie na to pozwolić, gdyż zadana te były realizo-
wane również w innych gminach. Ogłaszając przetarg w nowym roku spodziewamy się, że oferenci 
będą w stanie wykonać te zadania za kwotę, którą dysponujemy. Prace te rozpoczną się na wiosnę. 
Do czerwca jest  możliwość realizacji  placów zabaw. Natomiast  wykonawców, którzy wykonali 
wadliwe place zabaw wiąże gwarancja i oni będą musieli dokonać naprawy.
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Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował, aby Rada zajęła się sprawami, które 
są realne do wykonania przy budżecie naszej gminy. Oczekiwania społeczeństwa są duże, a wszyst-
kich obietnic na pewno nie uda się zrealizować. Trzeba się zastanowić na co nas stać. Odniósł się 
również do całonocnego oświetlenia. Poinformował, że gmina za ubiegły rok zapłaciła ok. 300 ty-
sięcy złotych za oświetlenie. Uważa, że oświetlenie przez całą noc jest niepotrzebne. Są dni jak np. 
świąteczne, gdzie można dłużej świecić, ale będzie to się wiązało z przeprogramowaniem sterowni-
ka oświetlenia a to spowoduje dodatkowy koszt. Następnie poruszył sprawę zezwoleń na budowę 
niedużych garaży do 35 m2. Zwrócił uwagę na to, iż wcześniej takie zezwolenie można było uzy-
skać w gminie, a teraz trzeba jeździć do Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Tracą na tym nie 
tylko mieszkańcy ale i budżet gminy. Poprosił o podjęcie interwencji, aby zadanie to z powrotem 
wróciło do gminy. 

Pan Lucjan Janik – sołtys sołectwa Brzeziny przychylił się do wniosku sołtysa wsi Glinik 
o  lekarza  ginekologa.  Ponadto  wnioskował  o  zatrudnienie  lekarza  rodzinnego  i  pielęgniarki  
w Ośrodku Zdrowia w Brzezinach oraz o podejmowanie sensownych decyzji dotyczących odśnie-
żania i oświetlenia. Prosił o rozeznanie w kwestii dróg, na które jest potrzebny żużel. Zadeklarował 
pomoc ze swojej  strony w tej  sprawie.  Apelował  o zmianę harmonogramu dowozu młodzieży  
z Brzezin do gimnazjum. Dzieci te są pierwsze dowożone i ostatnie odwożone. Następnie zwrócił 
się z prośbą, aby upoważnić pracownika Urzędu Gminy do powiadamiania sołtysa o wszystkich 
pracach prowadzonych w sołectwie.

Pan Sławomir  Górski  –  radny z  Glinika  zaproponował  wykorzystanie  lamp zasilanych 
energią słoneczną do oświetlenia ulicznego. Mówił, że trzeba wybrać miejsca gdzie nie ma chodni-
ka, nie ma domów, na zakrętach i w tych miejscach można by postawić takie lampy. Trzeba prze-
analizować koszt zakupu takiej lampy i za ile lat ona się zwróci. Lampa taka będzie włączała się sa-
moczynnie. Apelował, aby korzystać z energii, którą daje nam natura i iść w stronę nowoczesności. 
Następnie wnioskował o budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku, aby dzie-
ci w każdej wiosce miały równe warunki do rozwoju. Zwrócił się z apelem do wszystkich radnych 
o wspólne działanie i brak podziałów na sołectwa oraz o przeznaczenie dużo większej dopłaty na 
drogę wojewódzką.

Pan  Marek Mucha  –  Wiceprzewodniczący Rady Gminy odniósł  się  do  tematu  karetki 
pogotowia. Mówił, że jesteśmy w takim rejonie, że od punktu, gdzie karetka stacjonuje jest dość 
duży czas dojazdu, a poszkodowany musi być dowieziony do szpitala w jak najkrótszym czasie. 
Musi być to rozwiązane, aby wymóg ustawowy był spełniony. Tak musi się stać. Dla nas mieszkań-
ców ważne jest żeby to było jak najszybciej. Wypowiedział się również w kwestii oświetlenia. Mó-
wił, że oświetlenie uliczne jest regulowane dwa razy do roku. Może to wynikać z umowy jaką pod-
pisaliśmy z Energetyką.  Zwrócił  uwagę, że ten problem był  niejednokrotnie podnoszony w po-
przedniej kadencji na sesjach. Należy w dalszym ciągu odpowiedzialnie podjąć decyzję w tej kwe-
stii zwracając zasadniczą uwagę na  koszty zakupu nowej instalacji sterującej, porównując je z wy-
datkami na energię elektryczną, którą stracimy „świecąc”. Następnie przedstawił prośbę pana Stani-
sława Nierody i pana Stanisława Trznadel z Nawsia Górnego,  mieszkających  powyżej ostrego za-
krętu drogi na Radaj. W tych dwóch domach mieszka dwoje chorych ludzi, do których często dojeż-
dżają pojazdy służby zdrowia. W okresie zimowym mają utrudniony dojazd do tych posesji, ponie-
waż droga, która prowadzi do ich domów nie jest drogą gminną. Apelował, aby zastanowić się nad 
pomocą  dla  tych  chorych  i  odśnieżać  ten  odcinek  drogi.  Kolejno  zwrócił  się  z  prośbą  
o uruchomienie stanowiska ds. pozyskiwania środków unijnych lub ewentualne usprawnienie czy 
uskutecznienie tego, które istnieje. Wówczas moglibyśmy zrealizować więcej inwestycji m.in. po-
szukiwać środków na oświetlenie i ogrzewanie z odnawialnych źródeł energii i termoizolację bu-
dynków.
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Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego wnioskował o podjęcie interwencji 
w sprawie wykonania przejścia dla pieszych wzdłuż dworca na Konice, gdzie jest ponad 70 domów 
i mieszka dużo mieszkańców.

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała protokół z I Sesji Rady Gmi-
ny Wielopole Skrzyńskie. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Protokół z dnia 1 grudnia 2014 
roku został przyjęty.

9. Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba - Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 
gościom za udział w sesji. Następnie dokonała zamknięcia II Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyń-
skie. Sesja trwała do godziny 1630.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Ozga mgr inż. Halina Poręba
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