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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy naszym Mieszkańcom pokoju, wiary
i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony
spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił
i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,
a nadchodząca wiosna wypełni słońcem
Państwa życie osobiste i zawodowe.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Przewodnicząca Rady Gminy
Marek Tęczar
Halina Poręba

Zapisy dzieci na rok szkolny 2016/2017
Samorządowe Przedszkole "Krasnala Hałabały" w Wielopolu Skrzyńskim
ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2016/2017. Wnioski należy składać
w terminie od 7 do 31 marca 2016 r. Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci
z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w wieku od 3 do 6 lat. Wnioski zgłoszenia
dziecka można odebrać w kancelarii przedszkola codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8 do 15, można je też pobrać samodzielnie
ze strony przedszkola pod adresem http://przedszkole.wielopole-skrz.pl,
znajdują się w menu "Informacje" w dziale "Dokumenty do pobrania" .
Decyzję o przyjęciu dziecka wyda komisja kwalifikacyjna.
Telefon kontatkowy: (17) 22 14 037

Informacje Wójta Gminy
dotyczące planowanych inwestycji
Końcem ubiegłego roku gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały –
równy start w obliczu nierównych szans” w ramach Działania 9.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Wnioskowane dofinansowanie to 1 233 226 zł, przewidywany wkład własny 136 900
zł. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, zakłada on przekształcenie
istniejącego przedszkola w przedszkole integracyjne, dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W ramach zadania przewidujemy uruchomienie dodatkowego
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.
Ze środków dotacji zostaną sfinansowane koszty dostosowania pomieszczeń
do potrzeb osób niepełnosprawnych, głownie prace w budynku Szkoły Podstawowej –
remont i wyposażenie sanitariatów, szatni, stołówki, ale także budowa wspólnego
placu zabaw, obok parkingu parafialnego w Wielopolu Skrzyńskim i zakup
nowoczesnego sprzętu multimedialnego dla 5 sal edukacyjnych. Uzyskana dotacja
pozwoli sfinansować koszty wynagrodzenia obsługi przedszkola, zakup materiałów
i
pomocy
dydaktycznych,
uruchomienie
doradztwa
psychologicznego
i specjalistycznego, głównie dla rodzin wychowujących dzieci z dysfunkcjami.
Planujemy także sfinansowanie cyklu zajęć edukacyjnych ukierunkowanych
na rozwój talentów i niwelowanie deficytów – zajęcia z języka angielskiego, rytmiki,
logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz kurs pierwszej pomocy dla dzieci, a także
zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dał szanse gminie
na sfinansowanie modernizacji dróg w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg
lokalnych – „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Samorząd naszej gminy
złożył 4 wnioski aplikacyjne na maksymalną, możliwą kwotę dofinansowania 3 mln
zł. Regulamin konkursu zawierał szereg wymogów, które spełniły drogi: Broniszów
Dół – Lasek, Broniszów – Szkoła, Wielopole-Konice, Wielopole Konice – Rzeki,
Wielopole Sośnice – Jaszczurowa, Brzeziny – Pogwizdów. W ramach złożonych
projektów zostanie kompleksowo przebudowanych łącznie 9, 914 km dróg gminnych.
Koszt całkowity realizacji zadań 4 205 849 zł. Do końca kwietnia br. ma zakończyć
się ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków.
Kolejnym zadaniem, na które złożono wniosek aplikacyjny jest termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. Wniosek o dofinansowanie
dotyczy tzw. „głębokiej” modernizacji energetycznej następujących budynków:
budynek Urzędu Gminy, budynek „starego przedszkola”, budynek Szkoły
Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i budynek Szkoły Podstawowej w Broniszowie.
Zakres projektu obejmuje wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie
stropów i ścian zewnętrznych budynków wraz z elewacjami, wymianę źródeł światła
na led, modernizację sieci centralnego ogrzewania. 85 % kosztów zadania pokryte
będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Koszt realizacji inwestycji to 1 457 541 zł. Kwota dofinansowania wynosi 963 492 zł.
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W marcu br został złożony także wniosek w ramach Oś VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pn. „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim”. Celem projektu jest poprawa jakości oferty
WTZ oraz zwiększenie liczby uczestników warsztatów poprzez rozbudowę głównego budynku
WTZ w Wielopolu Skrzyńskim. W wyniku realizacji operacji zwiększy się o 10 osób liczba
uczestników WTZ, powstanie strefa zdrowia (grota solna, gabinet rehabilitacji) oraz
pracownie, w tym 2 nowe – florystyczna i fotograficzno-reklamowa. Koszt inwestycji to 2 500
000 zł – dofinansowanie – 85%.
Został także złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji sportowej
z Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Podkarpackiego pn.
„Utworzenie bazy rekreacyjno - sportowej przy Szkołach
Podstawowych w Broniszowie i Nawsiu” poprzez budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych
oraz dwóch siłowi na świeżym powietrzu. Projekt zakłada budowę dwóch boisk
wielofunkcyjnych o wymiarach 22mx44m, o powierzchni syntetycznej wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, oświetleniem hybrydowym i trybunami - oraz
urządzenie, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch siłowni na świeżym powietrzu.
Koszt inwestycji to 1 255 560 zł, w tym dofinansowanie 878 892 zł.
W ramach projektów związanych z informatyzacją zostały złożone dwa wnioski.
Pierwszy wniosek w partnerstwie z Gminą Ropczyce, dotyczy zapewnienia wysokiej jakości
usług internetowych dla mieszkańców np. sprawdzenia należności oraz dokonania opłat
podatkowych przez internet, załatwiania spraw i składanie wniosków online bez konieczności
wizyty w urzędzie, podgląd szczegółowej ewidencji i stanu dróg i planów przestrzennych.
Zmodernizowana zostanie sieć teleinformatyczna Urzędu Gminy, GOPS oraz ZOSIP –
jednostki te będą połączone wewnętrznie w celu usprawnienia pracy. Szacowany koszt
wynosi 541 200 zł, w tym wkład własny poniesiony przez gminę 81 180 zł.
Drugi wniosek w partnerstwie z gminami Świlcza, Wiśniowa, Iwierzyce oraz Błażowa dotyczy
zakupu sprzętu do obsługi wydruków wielkoformatowych (głównie mapy), zakupu
niezbędnego oprogramowania oraz przeprowadzenia szkoleń. Wnioskowana kwota wynosi
200 000 zł, w tym wkład własny wynosi 30 000 zł.

Informacje Wójta Gminy
dotyczące realizowanych inwestycji
Zadanie pod nazwą „Odbudowa mostu na rzece Wielopolce w ciągu drogi Glinik
Sklep – Krzemienica” zostało pozytywnie zweryfikowane przez Wojewodę, aktualnie jest
w trakcie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Zadanie będzie realizowane z udziałem
środków z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Remont dróg Nawsie - Rzeki, Nawsie – Ścieżki - został ogłoszony przetarg
na wykonanie remontu, otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2016 i zostanie wyłoniony
wykonawca.
Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec - Szkodna, etap II - został ogłoszony
przetarg na wykonanie remontu, otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2016
i zostanie wyłoniony wykonawca.
Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek w zakresie drogi z kruszywa kamiennego został wyłoniony wykonawca: „Adam - Trans” z Babicy, wartość zadania wynosi 75 750 zł,
przewidywany czas realizacji - 30 maja 2016. Wykonana zostanie warstwa podbudowy
z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm. Docelowo pozwolenie na budowę obejmuje
również wykonanie nawierzchni asfaltowej, którą Gmina zrealizuje w terminie późniejszym.
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Trwają przygotowania do wykonania dodatkowych miejsc postojowych na
przeciw budynku Urzędu Gminy oraz budynku Banku Spółdzielczego w Wielopolu
Skrzyńskim.
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Wielopole Stara Droga
jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego. Niezwłocznie po uzyskaniu
pozwolenia podjęte zostaną kolejne kroki w celu realizacji inwestycji.
Trwają przygotowania do wykonania kolejnego fragmentu chodnika w
Gliniku o długości 269 m. Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Wielopolu
Skrzyńskim jest na etapie dopracowania dokumentacji oraz uzgodnień, planowane
jest wykonanie 560 m chodnika do zjazdu w kierunku przysiółka Nowa Wieś.
Gmina Wielopole Skrzyńskie kontynuuje prace projektowe dotyczące
budowy wodociągów w miejscowościach Broniszów i Glinik. Od lutego 2016 r.
trwają prace związane z przygotowaniem aktualizacji map dla budowy tych sieci.
Prosimy właścicieli nieruchomości o umożliwienie geodetom wejścia w teren oraz
wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów.
Ponadto informujemy, że został zatwierdzony projekt robót geologicznych
na wykonanie otworu poszukiwawczego GL-3 na działce 2993 w miejscowości Glinik.
Prace zostaną wykonane na przełomie marca i kwietnia 2016 r. W tym okresie
zostaną również wykonane badania elektrooporowe gruntu w Broniszowie i w Gliniku,
w celu wskazania kolejnych terenów wodonośnych.
Kontynuowana jest budowa sali gimnastycznej w Gliniku. Ukończono
budowę muru oporowego oraz fundamentów sali i zaplecza. Zakończono prace
związane z wykonywaniem izolacji fundamentów. Trwa budowa ścian zaplecza i sali.
Zakłada się, że do końca 2016 roku zakończony zostanie kolejny etap realizacji,
polegający na wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu, wykonaniu instalacji
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, teleinformatycznych
i wentylacyjnych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Przewidywany termin oddania
obiektu do użytkowania to sierpień 2017 r. Koszty realizacji inwestycji pokrywane
są z budżetu gminy (ok. 1,5 mln zł) i budżetu państwa (ok. 1 mln zł). W styczniu br.
gmina złożyła wniosek o dodatkowe dofinansowanie tej inwestycji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 920 000 zł. Uzyskanie dodatkowego
dofinansowania zmniejszy obciążenie budżetu gminy oraz może skrócić czas
realizacji inwestycji.
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Otwarte Mistrzostwa Gminy Wielopole
Skrzyńskie w Tenisie Stołowym
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Program "Rodzina 500+"
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje:
Od dnia 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego.
W przypadku złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami
w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo
do świadczenia wychowawczego ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia 2016 r. i wypłacone
w okresie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
W przypadku złożenia wniosku po dniu 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia
wychowawczego ustalone zostanie od 1-go dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz
z prawidłowo wypełnionymi załącznikami.
Wnioski można składać:
●
osobiście w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim I piętro, pokój nr 9 (Sala Ślubów)
w
godzinach
od
7:30
do
18:00
od
1-go
kwietnia
2016
r.,
od 7:30 do 15:30 od 1-go maja 2016 r.
●
osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pokój nr 30
i 31 w godzinach od 7:30 do 15:30.
●
za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
●
drogą elektroniczną poprzez: Portal Emp@tia, PUE ZUS, system bankowości
elektronicznej.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przypomina,
że osoby pobierające świadczenia rodzinne lub świadczenia z pomocy społecznej, którym
przyznano zasiłek macierzyński w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
są zobowiązane do zgłoszenia wysokości uzyskanego zasiłku macierzyńskiego w tutejszym
Ośrodku w celu weryfikacji dochodu uprawniającego do dalszego pobierania świadczeń.

Wypełnianie wniosków pomocowych
dla rolników
Informujemy rolników w Gminie Wielopole Skrzyńskie, że począwszy
od 4 kwietnia 2016 r. stażyści Urzędu Gminy będą pomagać w wypełnianiu wniosków
z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2016 r. w Urzędzie
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pokój nr 16. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

6

Obchody 101. rocznicy urodzin
Tadeusza Kantora
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w
Wielopolu Skrzyńskim serdecznie zapraszają na obchody 101 rocznicy urodzin Tadeusza
Kantora, które odbędą się 6 kwietnia 2016 r., o godz. 14:00 w Wielopolu Skrzyńskim.
W programie:
●
godz. 14:00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kantora i siostry Zofii. (Rynek
Wielopolski)
●
godz. 14:15 „Gdzieś na rozstajnych drogach Czasu” spektakl w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, scenariusz
i reżyseria Lucyna Olech, Halina Brzoza. (Sala GOKiW)
●
godz. 14:35 Powitanie zaproszonych gości. (Sala GOKiW)
●
godz. 14:45 „Jak szukaliśmy śladów Tadeusza Kantora” - prelekcja Grażyny Bochenek
i Wiesława Syzdka. W prelekcji wykorzystane zostaną fragmenty audycji radiowych
"Szlakiem Tadeusza Kantora", które w zeszłym roku wyemitowało Polskie Radio
Rzeszów, projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża,
a sfinansowało go WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE w ramach mecenatu kultury pn.
"Tadeusz Kantor - z Wielopola w świat". (Sala GOKiW)
●
godz. 15:50 Wystąpienia zaproszonych gości. (Sala GOKiW)
●
godz. 16:30 Otwarcie wystawy fotografii towarzyszącej projektowi „Szlakiem Tadeusza
Kantora”. (ODiHR Muzeum Tadeusza Kantora)

Nowe zasady wydawania odpisów
aktów stanu cywilnego
Ponad rok temu ruszył System Rejestrów Państwowych, który połączył w jeden
system najważniejsze polskie rejestry. Tego samego dnia weszła w życie nowa ustawa Prawo
o aktach stanu cywilnego wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu
cywilnego. Dzięki zmianom powstała ogólnopolska baza aktów stanu cywilnego, która jest
sukcesywnie uzupełniana. Oznacza to, że np. odpis aktu urodzenia możemy odebrać
w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju, a nie jak do tej pory w miejscowości
naszego urodzenia.
Urząd Stanu Cywilnego w Wielopolu Skrzyńskim jest właściwy, tak jak dotychczas,
do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie gminy Wielopole
Skrzyńskie. Odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można wybrać w dowolnym Urzędzie
Stanu Cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo
i zgon. Dla przykładu: osoba urodzona poza Wielopolem Skrzyńskim np. Rzeszów, Dębica,
Strzyżów itd. może wybrać odpis aktu urodzenia w USC w Wielopolu Skrzyńskim. Podobne
procedury obowiązują w przypadku wybierania odpisów aktu małżeństwa i zgonu. Zgodnie
z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego termin oczekiwania
na odpis aktu stanu cywilnego wynosi od 1 do 10 dni. Z uwagi na to, iż baza USC jest
zapełniana od 1 marca 2015 r. Urzędy Stanu Cywilnego migrują akty do Systemu Rejestrów
Państwowych sukcesywnie na podstawie składanych wniosków o wydanie odpisów
z akt stanu cywilnego.
Wniosek taki można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego pok. nr 7 albo
telefonicznie pod numerem telefonu 17 22 14 462.
7

Pozostałe informacje
Twoja krew moje życie. 13 marca odbyła się druga
akcja w tym roku, honorowego oddawania krwi. Krew można
było oddawać w krwiobusie obok Ośrodka Kultury. W akcję
aktywnie włączyło się 53 osoby, w tym oddało krew 37 osób.
Każdy z uczestników mógł liczyć na kaloryczny poczęstunek.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie dziękuje koordynatorowi
Panu Stanisławowi Wlezień, a także Paniom odbywającym
staż w Urzędzie Gminy, które pomagały w obsłudze
krwiodawców. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych
akcjach.

W wyniku przetargu nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie położonych na terenie wsi
Wielopole Skrzyńskie w dniu 11.03.2016 zostały sprzedane następujące działki:
●
4867/8 o powierzchni 0.1150 ha za kwotę 30 450 + 23% vat
●
4867/6 o powierzchni 0.1081 ha za kwotę 28 300 + 23% vat
●
4867/10 o powierzchni 0.1006 ha za kwotę 26 200 + 23% vat
●
4867/7 o powierzchni 0.1164 ha za kwotę 32 600 + 23% vat
Poniższa mapka przestawia do tej pory sprzedane (kolor czerwony) oraz pozostałe
dostępne do zakupu działki.
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