
Protokół Nr I/2014

z I Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie

odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno-Oświatowego 
w Wielopolu Skrzyńskim. Przed oficjalnym otwarciem sesji Pani Romualda Bokota – Przewodni-
cząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim wręczyła zaświadczenia dla radnych, 
gratulując wyboru do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Otwarcia sesji dokonał Pan Jan Wójtowicz - radny senior. Przywitał radnych i zaproszo-
nych gości oraz stwierdził quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada 
Gminy. W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście 
(według załączonej listy obecności).

Na wstępie Pan Jan Wójtowicz odczytał  rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji  i  prawu 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego  sprawować  godnie,  rzetelnie  
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Kolejno wyczytani radni wypowiedzieli:
1. Pan Adam Galas – Ślubuję
2. Pan Sławomir Górski – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
3. Pan Tadeusz Bokota – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
4. Pan Stanisław Pasowicz – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
5. Pani Renata Góra – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
6. Pani Halina Poręba – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
7. Pan Tadeusz Kopala – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
8. Pan Tadeusz Opoń – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
9. Pan Jan Świstak – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
10. Pan Jan Wójtowicz – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
11. Pan Zbigniew Gąsior – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
12. Pani Beata Wiśniewska- Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
13. Pani Maria Żywot – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
14. Pan Krzysztof Traciak – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg
15. Pan Marek Mucha – Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg

Następnie radny senior przedstawił porządek obrad:

1. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

6. Przyjęcie propozycji składów osobowych Komisji Rady Gminy.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.

1



Uwag do przedstawionego porządku obrad nie było.

Punkty 1, 2, 3 zostały zrealizowane na wstępie, przystąpiono do kolejnego punktu.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

Przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego radni jednogłośnie przyjęli regulamin 
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie (regulamin w 
załączeniu). Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.

Pan Zbigniew Gąsior zgłosił kandydaturę Pani Haliny Poręby mówiąc, że będzie godnie re-
prezentować Radę Gminy i całą gminę. Jest osobą z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym 
i będzie rzeczowo prowadzić sesje. 

Pan Tadeusz Bokota zgłosił kandydaturę Pana Marka Muchy mówiąc, że jest doświadczo-
nym radnym, który pogodzi wszystkich radnych i interesy całej gminy.

Więcej zgłoszeń nie było.

Oboje radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Kandydaci na Przewodniczącego Rady Gminy zaprezentowali swoje kandydatury.

Pani Halina Poręba mówiła, że jest z zawodu nauczycielem, pracuje w Szkole Podstawowej 
w Wielopolu Skrzyńskim. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na Wydziale Ekonomii 
Rolnictwa na Akademii Rolniczej oraz studia podyplomowe na kierunkach pedagogicznych. Po-
czątki jej pracy były związane z Urzędem Gminy, gdzie pracowała w służbie rolnej, a po reorgani-
zacji - w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego, gdzie była oddelegowana do pracy na terenie 
naszej gminy. Przez cały czas pracowała z ludźmi i dla ludzi, chciałaby realizować dokładniej zada-
nia gminy i rozwiązywać problemy jej mieszkańców. Pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Gminy 
Wielopole Skrzyńskie będzie jednoczyć wszystkich radnych.

Pan Marek Mucha mówił, że pełni funkcje radnego piątą kadencję. Posiada wykształcenie 
średnie  techniczne,  ma również uprawnienia  muzyczne.  Po szkole  średniej  pracował  na WSK  
w Ropczycach jako elektronik w utrzymaniu ruchu. Następnie ze względu na reorganizację zakładu 
podjął pracę w Domu Kultury jako Kierownik Filii Domu Kultury w Nawsiu. Zdobył doświadcze-
nie współpracy z różnymi ludźmi (z dziećmi, z młodzieżą, jak i starszymi). Ponadto mówił: „jako 
wieloletni radny pracowałem w Komisjach Rozwoju, Rewizyjnych i Oświatowych. Kilkakrotnie 
byłem ich przewodniczącym. Na sesjach rady starałem się zawsze być odpowiedzialnym za słowa 
które wypowiadam - bo nie ważna jest ilość wypowiadanych słów ale ich jakość i ich waga. Na 
posiedzeniach Wysokiej Rady i komisjach przedstawiałem stanowisko i apele, prośby i monity mo-
ich wyborców dbając jednocześnie o rozwój całej naszej Gminy. Jeżeli obdarzycie mnie zaufaniem 
obiecuję iż powierzoną mi przez Wysoką Radę funkcję przewodniczącego będę pełnił z wielką od-
powiedzialnością i dołożę wszelkich starań żeby nie zawieść Waszego zaufania.” 

Radni nie mieli pytań do kandydatów.
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Następnie dla przeprowadzenia głosowania zaproponowano trzyosobową Komisję Skruta-
cyjną w składzie:

1. Pan Sławomir Górski
2. Pan Tadeusz Bokota
3. Pani Maria Żywot

Komisja Skrutacyjna została powołana przy 1 głosie „wstrzymującym”. Następnie podjęła 
czynności związane z przeprowadzeniem tajnego głosowania. Po przygotowaniu kart do głosowa-
nia przeprowadzono głosowanie.

Po obliczeniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Sławomir 
Górski  przedstawił  wyniki  głosowania  (protokół  Komisji  Skrutacyjnej  i  karty  do  głosowania  
w załączeniu).

Na Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana Pani Halina Poręba otrzymując 8 głosów, 
Pan Marek Mucha otrzymał 7 głosów.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr I/1/2014  w załączeniu.

Prowadzący obrady - Pan Jan Wójtowicz pogratulował Pani Halinie Porębie wyboru na 
Przewodniczącego Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie i przekazał jej dalsze prowadzenie obrad.

Pani Halina Poręba przejmując prowadzenie sesji podziękowała Panu Janowi Wójtowiczo-
wi za prowadzenie obrad, a także radnym za wybór na Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Radni jednogłośnie przyjęli regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczą-
cego Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie (regulamin w załączeniu).

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła kandydaturę Pana Zbigniewa 
Gąsiora mówiąc, że jest osobą stanowczą i odpowiedzialną. Pracuje w Radzie Gminy już trzecią ka-
dencje. Zawsze z wielką troską zabiegał o sprawy swojego sołectwa jak i całej gminy. Poświęcił 
wiele czasu na dopilnowanie spraw, którymi się interesował i nadzorował.

Pan Tadeusz Bokota zgłosił kandydaturę Pana Marka Muchy mówiąc, że jest osobą zgod-
ną, która pogodzi strony i będzie godnie wypełniał funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Więcej zgłoszeń nie było.

Obaj radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zaprezentowali swoje kandydatury.
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Pan Zbigniew Gąsior mówił, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc Pani Przewodniczącej 
w pracy. Jest człowiekiem stanowczym i będzie dążył do ustalonego przez Radę Gminy celu. Zwró-
cił uwagę, że już od następnej sesji cały skład Rady Gminy będzie ciężko pracował po to, aby jak 
najwięcej na terenie naszej gminy zrealizować.

Pan Marek Mucha mówił, że będzie dążył do współpracy ze wszystkimi radnymi. Zapew-
nił, że dołoży wszelkich starań, aby praca w Radzie Gminy przebiegała pomyślnie i dla dobra całej 
Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Radni nie mieli pytań do kandydatów.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania, a następnie prze-
prowadziła głosowanie.

Pan Sławomir Górski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowa-
nia (protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania w załączeniu).

Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Marek Mucha otrzymując 8 
głosów, Pan Zbigniew Gąsior otrzymał 7 głosów.

Pan Marek Mucha podziękował za wybór na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr I/2/2014 w załączeniu.

6. Przyjęcie propozycji składów osobowych Komisji Rady Gminy.

Radni złożyli oświadczenia w jakich komisjach chcą pracować.
Po dokonaniu ustaleń Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pro-

jekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i poddała pro-
jekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:
 15 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych

Uchwała Nr I/3/2014 w załączeniu.

7. Sprawy różne.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego poruszyła temat lokalizacji oddziału 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku starego przedszkola. Przypomniała o zgłaszanych pro-
pozycjach, aby w tym budynku w najbliższej przyszłości umieścić opiekę społeczną.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że na ostatniej sesji, Rada Gminy podjęła 
uchwałę o rozszerzeniu WTZ-ów poprzez stworzenie warunków dla dodatkowych 10 osób, znale-
zienie  lokum i  zatrudnienie  dwóch  osób.  Pan Wójt  wyjaśnił  dlaczego oddział  WTZ nie  został 
umieszczony w budynku Ośrodka Zdrowia koło gimnazjum. Z uwagi na remont (przebudowa scho-
dów i budowa klatki schodowej wewnątrz budynku) nie można tam nikogo umieścić. Sytuacja  
z ulokowaniem oddziału WTZ w budynku starego przedszkola jest przejściowa. Lokal będzie zajęty 

4



do wiosny przyszłego roku, w tym czasie trzeba podjąć działania w celu adaptacji pomieszczenia 
garażowego przy WTZ-ach. Taki pomysł przedstawiła Pani Kierownik WTZ Barbara Święch która 
uważa, że jest to wystarczające pomieszczenie, aby mogło pracować 10 osób.

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał o odbiór drogi na Folwark.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że pierwszy odbiór wskazał na usterki m.in. 
pęknięcia asfaltu. Była konieczność udrożnienia przepustu, zalecano również pogłębienie rowu po-
niżej posesji Pani Pas. Główne czynności zostały wykonane. Odbiór odbył się 10 listopada br. Pro-
tokół odbioru jest do wglądu w Urzędzie Gminy.

Pan Adam Galas – radny z Broniszowa pytał na jakim etapie jest budowa placu zabaw  
w Broniszowie.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że po uzyskaniu środków, przygotowaniu 
dokumentacji, ogłoszeniu przetargów i przeprowadzeniu negocjacji nie uzyskaliśmy zadowalające-
go rozstrzygnięcia, ze względu na to, że przedsiębiorcy dawali dwukrotnie wyższe stawki niż wyni-
kało to z kosztorysu inwestorskiego w związku z dotacjami rządowymi jakie trafiły do szkół na do-
posażenie  wszystkich  oddziałów  przedszkolnych.  Dlatego  zwróciliśmy  się  do  Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy z prośbą o przesunięcie realizacji tych zadań do okresu wiosennego z nadzieją, że jak 
zostaną ogłoszone przetargi w styczniu to stawki będą o połowę niższe. Ponadto Pan Wójt poinfor-
mował o odbiorze wszystkich inwestycji na stadionie. Złożył również podziękowania Pani Sekre-
tarz za pracę w czasie wyborów i doprowadzenie wyborów do wzorowego końca.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy podziękowała Pani Przewodniczącej Gminnej 
Komisji Wyborczej i całej Komisji za współpracę, za pełnione dyżury oraz pracę podczas wyborów.

Pan Jan Bokota – sołtys sołectwa Glinik pogratulował Pani Przewodniczącej i Panu Wice-
przewodniczącemu Rady Gminy oraz  wszystkim radnym.  Poprosił  o  kontynuację  rozpoczętych 
prac, zwłaszcza budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Ponadto życzył 
dobrej współpracy i dużo siły w realizacji prac.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu swoim, nowej jak i poprzed-
niej Rady złożyła podziękowania Panu Wójtowi za współpracę i życzyła satysfakcji w życiu osobi-
stym i zawodowym oraz dużo zdrowia na najbliższe lata.

8. Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba - Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 
gościom za udział w sesji. Następnie dokonała zamknięcia I Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyń-
skie. Sesja trwała do godziny 1700.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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