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Informacje Wójta Gminy
Nowoczesne e- usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie
Szanowni Państwo informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie
z gminą Ropczyce złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego na realizację projektu pod nazwą "Nowoczesne e-usługi w gminach
Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie", w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020. Wniosek
został pozytywnie oceniony i obecnie gminy są na etapie podpisywania umowy na
realizację zadania.
Głównym założeniem projektu jest umożliwienie elektronicznego załatwiania
spraw w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej oraz w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola. Projekt ma na celu
zapewnienie wysokiej jakości usług internetowych dla mieszkańców poprzez
wprowadzenie możliwości opłacania należności podatkowych na rzecz Urzędu Gminy
przez internet, załatwiania spraw, składania wniosków online, uzyskiwania tą samą
drogą odpowiedzi, wglądu do szczegółowej ewidencji stanu dróg, planów
przestrzennych,
otrzymywania elektronicznych zaświadczeń oraz sprawdzanie
aktualnego stanu załatwianej sprawy. Planowane jest też wdrożenie powiadomień
dla użytkowników dotyczących zmiany statusu sprawy poprzez e-mail lub SMS (np.
SMS informujący o przyznaniu stypendium).
Kolejnym celem projektu jest usprawnienie pracy oraz przepływu informacji
w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
oraz Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola poprzez połączenie tych jednostek w jedną
sieć wewnętrzną umożliwiającą szybsze i wygodniejsze wykonywanie zadań.
Dodatkowo zostanie wykonany remont serwerowni w Urzędzie Gminy, zakup
nowego sprzętu i programów komputerowych oraz wykonanie osobnej instalacji
elektrycznej dla komputerów.
Wartość projektu dla gminy Wielopole Skrzyńskie wyniesie: 534 000,00 zł
w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
to 454 000,00 zł i 80 000,00 zł wkład własny poniesiony przez gminę. Przewidywany
termin realizacji projektu to grudzień 2017.
Realizacja tego projektu przez naszą gminę wpłynie na poprawę komunikacji
między urzędem, obywatelami i przedsiębiorcami, którzy w dowolnym miejscu
i czasie będą mieć dostęp do e-usług publicznych.

Nowoczesne e -usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie
W lipcu 2016 r. Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła również wniosek w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pod nazwą
"Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie", w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Priorytet Inwestycyjny 2 c - Wzmocnienie
zastosowań Technologi informacyjno – komunikacyjnej dla e-administracji, e-uczenia się,
e-włączenia społecznego, e-kultury i e- zdrowia - działanie 2.1 Podniesienie efektywności
i dostępności usług.
Wniosek obejmuje:
1. Zakup 130 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkół o łącznej
wartości 584 869,00 zł.
2. Wykonanie infrastruktury sieci WI-FI w szkołach (pokrycie budynków i placu przed szkołą
pełnym zasięgiem).
3. Opracowanie i wdrożenie e-usług oświatowych:
●
E-Oceny - usługa będzie realizowana w oparciu o zapisy dokonywane przez nauczycieli
na poziomie elektronicznego dziennika. System będzie umożliwiał automatyzację działań
np. wyliczanie średniej ocen na bieżąco. Zapis dotyczący ocen dziecka zamieszczony
zostanie w aplikacji e-dziennik, który będzie dostępny dla rodzica poprzez zalogowanie do
systemu za pomocą internetu.
●
E-Usprawiedliwienie – usługa umożliwi rodzicom w terminie 30 dni (lub innym
zdefiniowanym przez administratora) od dnia nieobecności dziecka przekazać
nauczycielowi / wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach. System
będzie również umożliwiał powiadamianie rodziców drogą SMS lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej o nieobecności dziecka w szkole.
●
E-Najem – usługa umożliwiająca dokonanie rezerwacji i wynajęcia sali (klasopracowni /
sali sportowej) za pośrednictwem systemu informatycznego. Usługa zawierać będzie
grafik / cennik najmu i obowiązujący regulamin. Warunkiem kompletności transakcji
będzie rezerwacja dat i godzin najmu sal, akceptacja regulaminu równoznaczna
z zawarciem umowy i dokonanie płatności jeśli najem takiej wymaga.
●
E-Świetlica – usługa umożliwiająca złożenie przez rodziców wniosku o świetlicę dla
dziecka, który następnie będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez pracownika
szkoły oraz przekazaniu zwrotnej informacji dla rodzica. Rodzic będzie miał możliwość
wypełnienia wszystkich niezbędnych określonych dokumentów/zgód/oświadczeń
za pomocą formularza online.
●
E-Dowozy – usługa umożliwiająca złożenie wniosku o dowóz dziecka do szkoły
w przypadku gdy stały punkt odbioru znajduje się w znacznej odległości od miejsca
zamieszkania lub gdy dziecko jest niepełnosprawne.
●
E-Stołówka – -usługa umożliwiająca złożenie przez rodziców wniosku o stołówkę dla
dziecka. Elektroniczna ewidencja dzieci korzystających ze stołówki pozwoli na lepsze
planowanie wydatków i zamówień oraz prowadzenie analiz i publikację statystyk.
●
E-Nabór - usługa umożliwiająca złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub
szkoły. W przypadku przedszkola e-usługa umożliwi dokonanie opłat za pobyt dziecka
i wyżywienie w przedszkolu.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 599 569,43 zł w tym dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego to 1 359 634, 00 zł i 239 935,43 zł wkładu
własnego poniesionego przez gminę. Przewidywany termin realizacji projektu to czerwiec
2018 r.
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Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości
Wielopole Skrzyńskie
Chciałem Państwu również przekazać, że 19 sierpnia 2016 roku został
złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim, który dotyczy dofinansowania budowy
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla sołectwa Wielopole Skrzyńskie.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego w latach 2014 – 2020. Gmina wnioskuje o przyznanie
dofinansowania zadania, którego ogólna wartość wynosi 9 810 923, 28 zł z czego
6 229 256, 00 zł (78% - wartości zadania) stanowiłyby środki unijne, natomiast
1 748 788,00 to środki własne. Pozostała kwota w wysokości 1 832 879,00 zł
stanowi podatek VAT, który podlega zwrotowi do budżetu gminy.
Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu oczyszczalni ścieków
o przepustowości 180 m3 oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11,2 km. Obiekt
oczyszczalni ścieków ma powstać na działkach 1683/1 i 1683/2 w Wielopolu
Skrzyńskim. Oczyszczalnia zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt spełniający
wymogi dla tego typu obiektów. Wykonana zostanie również instalacja fotowoltaiczna
o mocy 37 Kwh, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
stosowanej w oczyszczalni. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu
na złożony wniosek to luty 2017 r. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata
2017 – 2018.
Obecnie instalacja, na którą gmina posiada pozwolenie na budowę zapewnia
możliwość podłączenia do sieci budynków z miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
Oczyszczalnię zaprojektowano w taki sposób, że istnieje możliwość jej rozbudowy
o kolejny kolektor, który może zwiększyć jej przepustowość do wartości 500m3/dobę.
Przyszła rozbudowa oczyszczalni
umożliwi
również podłączenie budynków
z pozostałych sołectw Gminy Wielopole Skrzyńskie.
Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie na poprawę warunków społeczno –
gospodarczo – przyrodniczych ponieważ ograniczy proces przedostawania się
niebezpiecznych substancji do wody i gleby.
Budowa wodociągu w miejscowości Nawsie - Budzisz
Pragnę Państwa poinformować, że 22 sierpnia 2016 roku została podpisana
umowa na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie dla mieszkańców
przysiółku Nawsie – Budzisz. Wykonawcą inwestycji jest Firma Instalatorstwo
Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza z siedzibą w Bukowcu, która
przystąpiła już do realizacji zadania. Przewidywany termin realizacji zadania to
październik 2016 r. Wartość zadania wynosi 186 940, 33 zł i obejmuje budowę sieci
wodociągu o długości 4 km 70 m.
Pierwsze 0,5 km trasy zostało już wytyczone, wykonawcy przekazano plac
budowy i rozpoczęto prace budowlane.
Inwestycja przyczyni się do poprawy gospodarki wodnej na terenie Budzisza,
zapewni odpowiednią jakość wody pitnej i wpłynie na wzrost standardów życia
mieszkańców.
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Informacja w sprawie naboru ankiet/deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. Rozwój
OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie
Szanowni Państwo, w związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
naszej gminy uzyskaniem dofinansowania do montażu instalacji OZE (kolektory
słoneczne i panele fotowoltaiczne), termin złożenia Ankiet/deklaracji uczestnictwa
zostaje wydłużony do 30 września 2016 r. do godziny 15:30 (pok. Nr 9 – sala
ślubów w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim).
Jednocześnie informuję, że indywidualne opinie techniczne wykonywane
przez Centrum Doradztwa Energetycznego zostaną zbiorczo przekazane do Urzędu
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Niezwłocznie po ich otrzymaniu pracownicy Urzędu
Gminy telefonicznie poinformują o terminie ich odbioru i możliwości złożenia
wymaganej kompletnej Ankiety. Prosimy o dostosowanie się do ustalonych terminów
w celu sprawnej organizacji naboru.

Informacje o inwestycjach
Odbudowa mostu w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica w miejscowości Glinik
Kontynuowane są prace związane z przebudową mostu na rzece
„Wielopolka” w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica. Prace przebiegają
prawidłowo, co przyczyni się do terminowej realizacji zadania. Aktualnie
zamontowano dźwigary i wykonano zbrojenie płyty mostowej, natomiast do końca
września 2016 r. zostanie wykonana żelbetowa płyta pomostowa oraz płyty
przejściowe i najazdy. Wykonawcą zadanie jest Firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy.
Zadanie realizowane jest z udziałem środków z dotacji celowej Skarbu Państwa
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 680 000,00 zł natomiast
całkowity koszt inwestycji to 939 155,47 zł.
Z zapewnień wykonawcy wynika, że do końca września zostanie
udostępniony przejazd po moście. Ostateczny termin zakończenia inwestycji to
listopad 2016r.
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Zakończono prace w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma –
Ropczyce – Wiśniowa
Prace polegały na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej
na długości 970 m od nawierzchni wykonanej w roku ubiegłym w miejscowości Glinik
wraz z utwardzeniem poboczy oraz poszerzeniem jezdni i montażu ścieków
korytkowych na fragmencie odcinka. Wykonano również nową nawierzchnię
od zabezpieczonego osuwiska do centrum Wielopola Skrzyńskiego na odcinku 650
m. W ramach prac została wykonana konserwacja rowów przydrożnych
i oznakowanie poziome. Wartość inwestycji to 540 660,18 zł, które sfinansowane
zostało przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Gmina Wielopole
Skrzyńskie dofinansowała 10 % wartości zadania. Wykonawcą zadania było Miejskie
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuję, że wkrótce do dyspozycji
mieszkańców oddany zostanie ostatni odcinek przebudowanej nawierzchni – drogi
wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole
Skrzyńskie.
Dzięki staraniom Wójta Gminy Pana Marka Tęczara, udało się przekonać
Zarząd Województwa Podkarpackiego do podjęcia decyzji o realizacji tej inwestycji
jeszcze w tym roku. W ramach prac na ostatnim odcinku liczącym 1250 m zostanie
odnowiona nawierzchnia drogi oraz wykonanie konserwacji rowów i nowych zjazdów.
Gmina Wielopole Skrzyńskie podpisała już umowę z Samorządem Województwa
Podkarpackiego i Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich na realizację tej
inwestycji. 12 września 2016 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ogłosił przetarg na odnowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –
Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 – 34+500, natomiast po
wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy nastąpi realizacja zadania. Wartość
inwestycji to 305 000,00 zł natomiast dofinansowanie tej inwestycji przez Gminę
Wielopole Skrzyńskie to 15 % szacunkowej wartości zadania czyli 45 000,00zł.
Teraz mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego oraz okolic będą mogli jeździć
po gładkiej nawierzchni, bez dziur, nierówności czy wybojów.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107733 R Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1296 R
Kontynuowane są prace związane z przebudową drogi gminnej Wielopole –
Sośnice – Jaszczurowa. W ramach prac wykonano:
●
wymianę warstw konstrukcyjnych drogi,
●
zatokę postojową wraz z peronem,
●
wymianę kanalizacji deszczowej,
●
wykonanie chodnika dla części odcinka drogi,
●
nawierzchnię bitumiczną na odcinku 300 mb i poszerzenie jezdni.
W dalszej kolejności przewidziane jest wykonanie chodnika do końca odcinka
oraz nawierzchni na pozostałym fragmencie drogi, a także oznakowanie pionowe
i poziome. Wartość inwestycji to 1 032 492,31 zł, natomiast samorząd gminy uzyskał
dofinansowanie w wysokości 50 % wartości zadania z dotacji celowej Skarbu
Państwa w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Powiatowych
i Gminnych.
W związku z powstałymi utrudnieniami w trakcie realizacji inwestycji wystąpiła
konieczność zlecenia prac dodatkowych polegających na wymianie warstwy
konstrukcyjnej drogi, dlatego wartość zadania wzrosła o kwotę 315 000,00zł.

Prace remontowe w budynku Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach
Zakończono modernizacje dachu w budynku Filii Ośrodka Kultury
w Brzezinach. Prace polegały na przebudowie kominów oraz malowaniu dachu.
Wartość inwestycji wyniosła 31 000 zł, którą sfinansowano z budżetu gminy.
Wykonawcą zadania była Firma F.H.U ADU – MAL Kaczmarek Andrzej z Dębicy.
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Zakończono budowę chodnika w miejscowości Glinik
Realizacja inwestycji polegała na budowie chodnika w miejscowości Glinik
przy drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Na odcinku
o długości 201 mb wybudowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m,
poszerzono pas jezdni do 3,5 m od strony chodnika i wykonano rów kryty na odcinku
121 m. Wartość inwestycji to 150 000,00 zł, które sfinansowane zostało przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego, w tym dofinansowanie zadania z budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 20 000,00 zł.
Inwestycja ta wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
z czego cieszy się Wójt Gminy Wielopola Skrzyńskiego Pan Marek Tęczar.
Dotychczas poruszanie się po poboczu ruchliwej drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma –
Ropczyce – Wiśniowa było bardzo niebezpieczne. Znajduje się tam zarówno szkoła,
kościół, Filia Ośrodka Kultury i sklepy. Zakończenie inwestycji przyczyniło
się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar informuje, że do końca
2016 r. zostanie wykonane jeszcze 70 metrów chodnika w kierunku budynku
wielofunkcyjnego w Gliniku. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem środków
własnych, natomiast gmina uzyska w 2017 r. zwrot tych środków z Samorządu
Województwa Podkarpackiego. Umowa w sprawie wykonania pozostałych 70 m
chodnika została już podpisana pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie,
a Samorządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpackim Zarządem Dróg
Wojewódzkich. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy zostaną rozpoczęte
prace budowlane.
Dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego za sfinansowanie
w znacznym stopniu budowy 201 mb chodnika, na którą gmina wydała tylko
20 000,00 zł.

Budowa dróg Wielopole – Podliwek
Zakończono prace polegające na wykonaniu warstwy z kruszywa
kamiennego o frakcji 0-31,5 i grubości 10 cm oraz wyprofilowaniu skarp drogi wraz
z uzupełnieniem poboczy gruntem rodzimym w zakresie drogi tymczasowej.
Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowego S.A.
z Dębicy. Wartość zadania wyniosła 90 224, 36 zł
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Przebudowa drogi Brzeziny Górne – Grudna
W ramach współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z Gminą Brzostek
dokonano przebudowy drogi „granicznej” Brzeziny Górne – Grudna. Jest to droga
prowadząca od Bączałki do Brzezin Górnych, która łączy się z drogą powiatową
Wielopole Skrzyńskie – Dębica. Realizacja inwestycji polegała na:
●
wykonaniu 197 mb nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m wraz z podbudową,
●
wykonaniu utwardzonych kruszywem poboczy o średniej szerokości 0,5 m,
●
odmuleniu istniejących rowów na całym odcinku.
Koszt inwestycji to 49 614,68 zł.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. z Dębicy.

Wykonanie wylewki betonowej w budynku OSP Wielopole Skrzyńskie.
Wykonano nową wylewkę maszynową z wierzchnim utwardzeniem
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac
obejmował likwidację starej wylewki, położenie siatki wzmacniającej i wykonanie
nowej powierzchni betonowej. Całość utwardzono posypką firmy SICON.
Naniesiona na świeży i zatarty beton posypka stworzyła twardą i odporną na
ścieranie warstwę o strukturze marmurkowej. Wzmocniona nawierzchnia posadzki
stanowi trwałą, monolityczną strukturę. Oprócz walorów estetycznych wyeliminowano
również pylenie starej wylewki. Utrzymanie czystości i porządku w budynku będzie
teraz dużo łatwiejsze. Koszt wykonania nowej wylewki to kwota 10.700 zł.
Wykonawcą zadania była Firma Usługowo Handlowa Sabiny Strzałka ze Stobiernej.
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Zamówienia publiczne
Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowości
Broniszów i Nawsie -Etap I
30 sierpnia 2016 roku zostało rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na
budowę boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych dla miejscowości Broniszów.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę wykonawcy FPUH „KRIS – BUD” Krzysztof Śnieżek
z Jasienicy Rosielnej. Z wykonawcą podpisano już umowę i rozpoczęto prace
związane z budową boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, siatkową,
koszykówkę, ręczną, tenisa ziemnego oraz siłowni zewnętrznej poza boiskiem.
Inwestycja pozwoli na utworzenie atrakcyjnego obiektu sportowego sprzyjającego
rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży, integracji i aktywności lokalnej społeczności.
Wartość inwestycji to 565 548, 69 zł brutto w tym 400 tyś zł to środki z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. Do 15 listopada 2016 r. przewidywany jest termin
realizacji inwestycji zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wielopole
Skrzyńskie, a wykonawcą.
Wykonanie dokumentacji geologicznej dotyczącej zabezpieczenia osuwiska na
drodze gminnej Glinik – Łysa Góra - Mała
Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała promesę w wysokości 100 000, 00 zł
na realizację zadania pn. „ Zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik- Łysa
Góra – Mała” naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik. W wyniku
przeprowadzonego zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca: Agencja
Technik Geologicznych i Realizacji Inwestycji „mkm PERFEKT” z Krakowa.
Przewidywany termin na wykonanie tej dokumentacji to 15 grudnia 2016 r., a wartość
jej wykonania wynosi 40 000,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wielopole Skrzyńskie
18 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim odbył
się V przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
stanowiących własność gminy Wielopole Skrzyńskie, wymienionych w wykazie z dnia
19.08.2015 r. nr RR.6840.1.2015.GM. W wyniku przetargu została sprzedana jedna
nieruchomość o nr 4867/11 i powierzchni 0.1204 ha. Pozostałe nieruchomości objęte
ogłoszeniem z dnia 18 lipca 2016 roku nie zostały sprzedane.
18 sierpnia br. odbył się również II przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność gminy Wielopole Skrzyńskie, który zakończył
się wynikiem negatywnym ze względu na brak chętnych na zakup nieruchomości
objętych ogłoszeniem z dnia 18 lipca 2016 roku.
Usługa cateringowa dla szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole
Skrzyńskie
8 sierpnia rozstrzygnięto przetarg na „Usługę cateringową – zbiorowego
żywienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie.
Po dokonanej ocenie ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta Firmay GRAMAR
sp. z o.o z Rzeszowa.
9

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Baj
8 września 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 107738 R Brzeziny – Baj na dz. ew. nr ew. 158/5, 95/3
w km 0+400 – 2+300 w miejscowości Brzeziny. Gmina Wielopole Skrzyńskie
uzyskała na tą inwestycję promesę w wysokości 340 000,00 zł. z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych.
Dofinansowanie inwestycji z budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie wyniesie 20%
wartości zadania.
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Baj
w km 0+400 – 2+300 polegającą na wykonaniu wymiany istniejących przepustów pod
koroną drogi z żelbetowych na rury z tworzyw sztucznych, wykonaniu nawierzchni
bitumicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi oraz utwardzeniu poboczy i odmuleniu
istniejących rowów, a także innych niezbędnych prac. Przewidywany termin realizacji
zadania to 20 listopad 2016 r.
Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 225,55
m², znajdującego się w budynku nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim stanowiącego
własność Gminy Wielopole Skrzyńskie z przeznaczeniem na działalność
związaną z prowadzeniem siłowni.
7 września 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wynajem lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim, który stanowi
własność Gminy Wielopole Skrzyńskie z przeznaczeniem do prowadzenia siłowni. Przetarg
odbędzie się w dniu 10 października 2016 roku o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy
pokój nr 14.
Wywoławczy miesięczny czynsz wynajmu wynosi 451,10 zł + 23% podatku VAT/
słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 10/100 + 23% podatku VAT/.
Wadium wynosi 20 % wywoławczego miesięcznego czynszu wynajmu tj. 90,22 zł
słownie:dziewięćdziesiąt złotych 22/100.
Wadium należy wpłacić gotówka najpóźniej do 06 października 2016 roku do godz.15ºº
w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Wielopole Skrzyńskie
88917300020000027320000020.
Za termin wniesienia wadium uważa się termin wpływu środków na w/w rachunek.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej
wysokości, określonym terminie i miejscu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet
czynszu wynajmu.
Uczestnikom, którzy nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od
zawarcia umowy wynajmu.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności nie stawienie się kandydata na
najemcę w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia
umowy najmu. Termin i miejsce zawarcia umowy wynajmu ustalony zostanie z wyłonionym
najemcą po zakończeniu postępowania przetargowego.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili rozpoczęcia bez
podania przyczyn. Bliższe
informacje dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, pokój nr 14 lub telefonicznie pod nr 17 2214457.
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Wydarzenia
Akcja honorowego oddawania krwi
30 lipca 2016 roku odbyła się IV w tym roku akcja honorowego oddawania krwi.
Krew można było oddawać w krwiobusie obok Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - krew
oddało 29 uczestników. Klub HDK - PCK "Solidarne Serce" ugościł poczęstunkiem personel
medyczny pracujący w ambulansie RCKiK, a także dawców krwi.
Akcja Honorowego Krwiodawstwa jest cenną inicjatywą, ponieważ uświadamia
społeczeństwo jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz krwiodawstwa
i krwiolecznictwa. Krew może być stosowana w całości, albo rozdzielana na składniki, takie
jak czerwone krwinki, płytki krwi, osocze i inne, które mogą być wykorzystywane w leczeniu
wielu chorób. Pojedyncza jednostka krwi może pomóc kilku pacjentom.
Prezes Klubu HDK – PCK Pan Marek Tęczar dziękuję osobom, które w tym dniu
oddały krew oraz Paniom pracującym w Urzędzie Gminy za pomoc w przeprowadzeniu tego
działania, a szczególnie Honorowemu Prezesowi HDK - PCK Panu Stanisławowi Wlezień –
koordynatorowi akcji. Zaprasza również wszystkich chętnych, którym idea ratowania życia
innych osób nie jest obca na kolejne spotkania w mobilnym punkcie poboru krwi.

Seniorzy z Wielopola Skrzyńskiego gościli w Tokaju na Węgrzech
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim był organizatorem
dwudniowej wycieczki dla Członków Klubu Seniora z Gminy Wielopole Skrzyńskie do
zaprzyjaźnionego z naszą gminą miasta Bodrogkeresztur na Węgrzech. Seniorom na
wycieczce towarzyszył dyrektor GOKiW Pan Marcin Świerad, który był jednocześnie
opiekunem wycieczki. Uczestnicy wycieczki zwiedzili miasto i zamek w Szaroszpatak,
uczestniczyli w spotkaniu z seniorami z Węgier, zwiedzali miasto Tokaj i okolice, a w drodze
powrotnej do Polski zwiedzili Katedrę p.w Św. Elżbiety w Koszycach.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Bodrogkeresztur Józefowi Majerowi oraz
dr. Vadimowi Vozdvizsenszkiemu za zaproszenie na Węgry i pomoc w zorganizowaniu
wycieczki.

11

15 sierpnia 2016 r. - TRADYCYJNY ODPUST WIELOPOLSKI
15 sierpnia 2016 r w Wielopolu Skrzyńskim odbył się tradycyjny odpust wielopolski,
znany z licznych atrakcji kulturowych, który już na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń
w naszej gminie.
Wielopolski odpust jest uroczystością parafialną podkreślającą rolę jej patrona,
która łączy się z przywilejem zyskania odpustu zupełnego czyli darowaniem kary doczesnej.
Święto ma też swoje drugie oblicze o charakterze ludycznym i jest okazją do biesiady
w gronie rodziny, sąsiedztwa i wspólnoty parafialnej.
Podobnie, jak w roku ubiegłym również w tym uroczystość połączono
z zorganizowaniem tradycyjnego pochodu odpustowego z kolorowym orszakiem wieńców
dożynkowych, orkiestrą i przejazdem banderii konnej. Oprócz wymienionych atrakcji na
lokalnym rynku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy – który
w ubiegłym roku zapoczątkował obecny Gospodarz Gminy Pan Marek Tęczar.
W organizowanym konkursie wzięło udział V grup wieńcowych z terenu sołectwa
Wielopole Skrzyńskie, którym przyznano pierwsze równorzędne miejsce:
●
●
●
●
●

Grupa Wieńcowa Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego,
Grupa Wieńcowa Młodzieży z Konic,
Grupa Wieńcowa Młodzieży z Rzegocina,
Grupa Wieńcowa Dziewczęcej Służby Maryjnej,
Grupa Wieńcowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,

oraz nagrody dodatkowe, które ufundowali: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek
Tęczar, Sołtys Wielopola Skrzyńskiego Pan Janusz Misiora, Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Halina Poręba i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Agnieszka Ochał, Radna
Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani Renata Góra oraz Radny Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan
Tadeusz Kopala.
Wydarzenie uświetniła degustacja tradycyjnych ogórków kiszonych przygotowanych
przez Panie ze Stowarzyszenia „Brzezinianki” z Brzezin oraz poczęstunek swojskim chlebem
z smalcem.
Celem tegorocznego przedsięwzięcia było zwiększenie zainteresowania lokalnej
społeczności kulturą i historią naszej miejscowości, tradycjami i obyczajami ludowymi regionu,
oraz wzmocnienie wśród lokalnej społeczności poczucia przynależności do danego regionu
i jego tradycji.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg święta bardzo
dziękuję za współpracę. Szczególne podziękowania dla Gości, którzy wspólnie z nami
świętowali ten dzień. Zapraszam do wspólnego świętowania już za rok – Marek Tęczar Wójt
Gminy Wielopole Skrzyńskie.

12

XVII edycja Wielopolandii
21 sierpnia 2016 r. w Wielopolu Skrzyńskim odbył się XVII festyn integracyjny dla
osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych „WIELOPOLANDIA 2016”.
Wydarzenie zostało poprzedzone Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Wielopolu Skrzyńskim koncelebrowaną przez ks. dziekana Dekanatu Wielopolskiego
Józefa Kłosowskiego oraz o. Marka Miszczyńskiego, magistra nowicjatu z Klasztoru Braci
Mniejszych Kapucynów z Sędziszowa Małopolskiego.
Na stadion Ośrodka Sportu w Wielopolu Skrzyńskim przybyło niemal dwa tysiące
osób, które spędziły niedzielne popołudnie na wspólnej zabawie z niepełnosprawnymi
uczestnikami imprezy.
W spotkaniu integracyjnym udział wzięli m.in. Pan Łukasz Dziok- Wicewójt gminy
Wielopole Skrzyńskie, radni gminy Wielopole Skrzyńskie, kierownicy miejscowych jednostek
organizacyjnych, radni powiatowi, Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego, Pani Renata Butryn – Dyrektor Biura Poselskiego Pani Elżbiety
Łukacijewskiej Posła do Parlamentu Europejskiego, ks. Waldemar Ciosek - wywodzący się
z Wielopola Skrzyńskiego proboszcz parafii pw. Ducha
Świętego w Mielcu.
W festynie wzięli też udział członkowie stowarzyszeń: WTZ z Brzostku i Wielopola
Skrzyńskiego, ŚDPS z Brzostku, DPS z Lubziny oraz Stowarzyszenie TAK ŻYCIU
ze Strzyżowa.
Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji: zabawy integracyjne prowadzone
przez s. Dianę i Oazę z Klimówki oraz Braci Kapucynów z Sędziszowa Małopolskiego,
bezpłatna loteria fantowa, (można było wygrać 15 rowerów, szesnasty rower przeznaczono
na loterię misyjną, oraz tablety i aparaty fotograficzne), loteria misyjna prowadzona przez
s. Ignację ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek, występy uczestników WTZ oraz możliwość
zakupu ich wyrobów rękodzielniczych.
Wsparcie finansowe tegorocznego festynu przekazał: Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Samorząd Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego,
Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz lokalni przedsiębiorcy z terenu gminy Wielopole
Skrzyńskie, a także przedsiębiorcy spoza terenu naszej gminy.
Wszystkim uczestnikom, sponsorom, gościom i współtwórcom realizacji pomysłu
masowej zabawy integracyjnej serdecznie dziękujemy za radośnie spędzony czas, życzliwość
i wszelką pomoc.
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Dożynki w partnerskim mieście Giraltovce 2016
21 sierpnia 2016 r. w partnerskim mieście Giraltovce, odbyła się uroczystość
dożynkowa, w której na zaproszenie Burmistrza Jána Rubisa uczestniczyła delegacja
z Wielopola Skrzyńskiego.
W ramach współpracy polsko – słowackiej Wielopole Skrzyńskie reprezentowali:
Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani Krystyna Wlezień wraz z grupą młodzieży
z Zespołu Pieśni i Tańca „Bardo” - pod kierownictwem Pani Magdaleny Tabasz - Mazur
Oficjalne obchody rozpoczęły się obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw
i prac polowych, po których nastąpiło wręczenie wieńców dożynkowych. Podobnie jak w roku
poprzednim delegacja z Wielopola Skrzyńskiego, przywiozła na Słowację wieniec dożynkowy
wykonany przez młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Bardo” z naszej Gminy. Wieniec
niezwykle oryginalny, będący ukoronowaniem całorocznego trudu naszych rolników, wręczony
został
w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta. Natomiast
w przygotowanym programie artystycznym Zespół Pieśni i Tańca „Bardo” uświetnił swoim
występem uroczystość dożynkową.
Wizyta naszej delegacji była kolejną szansą na zacieśnicie przyjaźni z partnerskim
miastem, ale także wyjątkową szansą na poznanie tamtejszej kultury jak również na wymianę
poglądów i stanowisk w szerokim zakresie działalności administracji samorządowej.

Wizyta Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w Wielopolu Skrzyńskim.
29 sierpnia 2016 r. Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie gościł Minister Edukacji
Narodowej Panią Annę Zalewską. W sali Budynku Kulturalno Oświatowego w Wielopolu
Skrzyńskim, spotkała się z przedstawicielami władz samorządu gminy Wielopole Skrzyńskie.
W spotkaniu uczestniczyli również : Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektor Biura Poselskiego
Posła na Sejm RP - Kazimierza Moskala, Starosta Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego,
Wicetarosta Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Ropczycko Sędziszowskiego, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Dyrektor Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.
Spotkanie dotyczyło reformy
oświatowej.
Pani Minister
odniosła się do
uchwalonych zmian
w ustawie o systemie oświaty dotyczących opieki przedszkolnej,
obowiązku szkolnego i nowej podstawy programowej.
Pani Minister zwiedziła również Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum
Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Wójt Gminy Pan Marek Tęczar podziękował Pani
Minister i wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział.
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120 rocznica powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i 20 rocznica
powołania Gminnej Orkiestry Dętej
28 sierpnia 2016 roku w Brzezinach odbyły się dwie uroczystości: 120 rocznicy powołania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i 20 rocznicy powołania Gminnej Orkiestry Dętej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja
koncelebrowaną przez ks. Dziekana Józefa Kłosowskiego, ks. Kapelana Marka Marchuta,
ks. Marka Wojnarowskiego oraz ks. Karola Hadama.
Następnie strażacy, orkiestra dęta oraz zaproszeni goście przeszli na plac obok Filii
Ośrodka Kultury w Brzezinach gdzie odbyła się dalsza część programu.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Anna Zalewska Minister Edukacji
Narodowej, Pan Wiesław Lada Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Jan Rubis
Primator zaprzyjaźnionego miasta Giraltovce, Pan Bolesław Bujak Burmistrz Ropczyc, Dowódca
Hasičskej Stanicy w Giraltovcach, Komendant PSP st. Bryg. Piotr Rędziniak ze Strzyżowa,
Zastępca Komendanta bryg. Janusz Piczak z Ropczcy, Dowódca JRG mł. Bryg. Paweł Stokłosa
z Ropczyc, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Rzeszowie Władysław Tabasz, Pan
Marcin Świerad Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Józef Chodak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Pani Krystyna Stusik Dyrektor szkoły Podstawowej
w Berdechowie, Radni Gminy Wielopole Skrzyńskie: Pani Beata Wiśniewska, Pan Jan Świstak,
Pan Zbigniew Gąsior
oraz Poczty Sztandarowe: Dobrowolnego
Hasičskiego Zboru
w Giraltovcach, Kp PSP Ropczyce, OSP Broniszów, OSP Glinik, OSP Grudna, OSP Jaszczurowa,
OSP Małą, OSP Nawsie, OSP Sośnice, OSP Wielopole Skrzyńskie, OSP Brzeziny.
Jubileusz stał się doskonałą okazją do wręczenia medali i odznak dla zasłużonych
druhów:
1) Medal Homicza za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej otrzymał dh Julian Świętoń.
2) Złote medale za zasługi dla ochrony przeciw pożarowej otrzymali: dh Bogdan Świętoń,
dh Eugeniusz Stępak, dh Robert Wójtowicz, dh Robert Lepak.
3) Srebrne medale za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej otrzymali: dh Stanisław Mazur,
dh Rafał Panocha, dh Zbigniew Stasik, dh Dominik Bujak, dk Krzysztof Winiarz, dh Witold
Jantoń, dh Sławomir Kozub, Słowacy: Jan Rubis, Paweł Lechman.
4) Brązowe medale za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej otrzymali: dh Piotr Chmura,
dh Damian Korzeń, dh Mariusz Kosiba, dh Andrzej Bujak, dh Krzysztof Strzępek, dh Wojciech
Świerad.
5) Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: dh Mateusz Bujak, dh Paweł Stasiowski, dh Krzysztof
Stasik, dh Łukasz Smoczyński, dh Jerzy Stasik, dh Łukasz Święch, dh Mateusz Wojnarowski,
dh Tadeusz Wojnarowski.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar w swoim przemówieniu
skierowanym do strażaków podkreślił, że praca strażaka jest ciężką praca fizyczną, wykonywaną
w niebezpiecznych warunkach i trudno dostępnych miejscach. Podziękował za ogromne
zaangażowanie w niesieniu pomocy zawsze tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie, zdrowie,
mienie i środowisko. Pan Wójt podkreślił również, że uroczystość ta jest świętem wyróżniającym
aktywną działalność Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i upamiętnia trud jej
Członków, którzy 120 lat temu przyczynili się do powstania jednostki.
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Dożynki Gminne 2016
4 września 2016 r. Gmina Wielopole Skrzyńskie świętowała uroczystości Dożynkowe.
Tegorocznym gospodarzem Święta Plonów było sołectwo Broniszów.
W tradycji ludowej dożynki stanowią największe w danym roku kalendarzowym święto
rolników. Organizacja dożynek nawiązuje do pięknej tradycji polskiej wsi, w której ważnym elementem
jest dziękczynienie za plony i szczęśliwie przeprowadzone żniwa.
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kaplicy pw. Św. Józefa Rzemieślnika
w Broniszowie podczas której nastąpiło poświęcenie wieńców i chleba. Następnie dożynkowy
barwny korowód przemaszerował na plac obok Fili Ośrodka Kultury, gdzie nastąpiła dalsza część
uroczystości. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar przywitał zaproszonych gości,
mieszkańców oraz rolników.
Podczas uroczystości dożynkowych swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli
goście: delegacja zaprzyjaźnionego miasta Bodrogkeresztur z Węgier wraz z Klubem Seniora
i dziecięcym Zespołem Tańca ze Szkoły Podstawowej oraz Grupą Wieńcowa, dr Vadim
Vozdvizsenszkij tłumacz delegacji Węgierskiej, Pan Wiesław Lada Radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego,Pan Arkadiusz Bęben Dyrektor Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie,
Pan Witold Darłak Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pan Piotr Cielec Wójt Gminy
Ostrów, Pani Dorota Strzyż Sekretarz Gminy Iwierzyce, Pan Ryszard Świętoń Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Ropczycach, Pan Grzegorz Ożóg Kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Ropczycach,
Pani Agnieszka Ochał Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu RopczyckoSędziszowskiego, Pan Marcin Świerad Radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, prof.
Władysław Tabasz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, Pan Józef
Czech Leśniczy Leśnictwa Łączki.
Księża z dekanatu wielopolskiego na czele z księdzem dziekanem Józefem Kłosowskim,
Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, lokalni przedsiębiorcy, rolnicy,
przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy, przedstawiciele samorządu
gminy, sołtysi i licznie przybyli mieszkańcy.
Starostami Gminnych Dożynek byli Marcelina i Dawid Kozioł, którzy zgodnie z tradycją
obdarowali chlebem gospodarza dożynek: Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Marka Tęczara.
Pan Wójt podziękował za wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego zboża. Przyjmując
owoc pracy rolników przyrzekł dzielić ten plon sprawiedliwie i po gospodarsku, tak aby nikomu nie
zabrakło go do przyszłorocznych plonów. W swoim wystąpieniu podkreślił ciężką pracę rolników ich
poświęcenie i trud w pracy na roli, zaznaczył że w tym roku pogoda była sprzymierzeńcem osób
pracujących w rolnictwie i szczęśliwie udało się zebrać „owoce pracy rąk rolniczych”. Zaznaczył
również, że każdy rok w rolnictwie jest inny, ale każdy wymaga ciężkiej pracy, nieustannej troski
i zapobiegliwości, aby ziemia wydała jak najlepsze plony. Podziękował rolnikom za to, że kontynuują
pracę naszych Ojców i dbają o to by ziemia była uprawiana i wydała jak najlepszy plon.
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Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs wieńca dożynkowego. Na scenie przed
publicznością swoje wieńce zaprezentowało 14 grup wieńcowych, które przedstawiły również
bogaty program artystyczny.
Wieńce zaprezentowały następujące grupy wieńcowe:
1. Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego,
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego,
3. Młodzież z Konic,
4. Młodzież z Rzegocina,
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
6. Sołtys i Ochotnicza Straż Pożarna z Brzezin,
7. Grupa Młodzieży z Broniszowa,
8. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Broniszowianki” z Broniszowa,
9. Sołtys i Rada Sołecka z Broniszowa,
10. Klub Seniora z Glinika,
11. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki” z Glinika,
12. Klub Seniora z Nawsia,
13. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia,
14. Chór Seniores z Nawsia,
Oraz Grupa Wieńcowa z Bodrogkeresztur – Węgry poza konkursem.
Komisja oceniająca uznała, że poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany.
Wszystkie grupy wieńcowe otrzymały pierwsze równorzędne miejsce oraz równowartościowe
nagrody pieniężne. Jednym z punktów programu było wyróżnienie i odznaczenie medalem
Podkarpackiej Izby Rolniczej 3 rolników z sołectwa Broniszów:
1) Pana Czesława Darłak,
2) Pana Adama Galas,
3) Pana Adama Świniuch.
Część oficjalną zakończył program artystyczny w wykonaniu Zespołu Klubu Seniora
z Bodrogeresztur z Węgier. Na zakończenie Dożynek odbyła się zabawa taneczna
z zespołem muzycznym METRUM.
Pragnę bardzo serdeczne podziękować za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie jakie
zostało włożone w uroczyste zorganizowanie Dożynek Gminy Wielopole Skrzyńskie. Chcę
podziękować mieszkańcom wszystkich pozostałych sołectw gminy Wielopole Skrzyńskie, którzy
również ze swoimi sołtysami nie szczędzili sił, czasu i pracy na rzecz udanych dożynek.
Wszystkim rolnikom, ich rodzinom i najbliższym pragnę życzyć zdrowia i wytrwałości.
Niech kolejne lata będą radosne i szczęśliwe, a Państwa ciężkiej pracy towarzyszy na co dzień
satysfakcja i spełnienie – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Informacje jednostek organizacyjnych
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
informuje - w sprawie uzyskania Świadczeń Rodzinnych:
od września 2016 r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017,
złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września skutkuje
wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada br.,
złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października
do dnia 30 listopada skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych za listopada br., do dnia
31 grudnia br.
w sprawie uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego:
od sierpnia 2016r. Można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017,
złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia skutkuje
wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października 2016.,
złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września
do dnia 31 października skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego
za październik br. do dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie dożywiania dzieci w szkołach:
osoby, które będą chciały skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole,
w roku szkolnym 2016/2017 powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka Pomocy
Społecznej z dochodami rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową rodziny ustala się na podstawie
następujących dokumentów:
1) Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na
ubezpieczenie chorobowe;
2) decyzje właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia
przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku,
renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
3) dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,
emerytury pomostowej,
nauczycielskiego
świadczenia
kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty
socjalnej;
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4) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
5) oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
6) dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
7) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
8) kwotę alimentów otrzymywaną na dziecko;
9) w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych należy dostarczyć
zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy zawierającego
informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnic pomiędzy
przychodem, a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza
działalność gospodarcza, odliczancyh od dochodu składek na ubezpieczenia
społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie
zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej; oraz
zaświadczenie o formie opodatkowania;
10) w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie
opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUSie, a także pisemne
oświadczenie o osiągnietym dochodzie;
11) w przypadku osób chorych lub przewlekle chorych zaświadczenie od lekarza
o przebywaniu w leczeniu;
12) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego
na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zawierającego
informację o potraconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki
na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie
chorobowe;
13) zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego z KRUS-u lub ZUS-u;
14) oświadczenie o wysokości zarobków z pracy dorywczej,
15) zaświadczenie o otrzymanych stypendiach socjalnych, naukowych.
Pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkole przysługuje
rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza 514,00 zł, a w przypadku
występowania przyczyn, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej –
dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego
(tj. 771,00 zł).
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Ogłoszenia i informacje
Zajęcia Taneczne
Dyrektor GOKiW w Wielopoleu Skrzyńskim ogłasza nabór do:
Zespołu Pieśni i Tańca Bardo
Spotkania organizacyjne odbędą się w następujących terminach:
27 września 2016 r GLINIK w sali budynku wielofunkcyjnego
dzieci z klas II - IV z rodzicami godz. 15:00
młodzież z klas V - VI i gimnazjum godz 16:00
30 września 2016 r NAWSIE w Filii Ośrodka Kultury
dzieci z klas I - III z rodzicami godz. 15:00
młodzież z klas IV - VI i gimnazjum godz. 16:00
1 października 2016 r BRZEZINY w Filii Ośrodka Kultury
dzieci z klas II – IV z rodzicami godz. 9:00
młodzież z klas V – VII i gimnazjum godz. 10:00
Zespołu Mażoretki
Spotkanie organizacyjne odbędzie się
6 października 2016 r BRZEZINY w Filii Ośrodka Kultury
dzieci z klas I – III z rodzicami godz. 16:00
młodzież z klas IV – VI i gimnazjum godz. 17:00
Zespołu obrzędowego „ Wielopolanie”
Spotkanie odbędzie się
28 września 2016 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielopolu Skrzyńskim o godz.
18:00
Zespołu Tańca Nowoczesnego
Spotkanie organizacyjne odbędzie się
4 października 2016 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielopolu Skrzyńskim
dzieci z klas I – III z rodzicami godz. 16:00
młodzież z klas IV – VI i gimnazjum godz. 17:15
Zajęcia Zumby
Pierwsze zajęcia odbędą się
4 października 2016 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielopolu Skrzyńskim o godz.
19:00
Zajęcia będą odbywać się systematycznie w każdy wtorek i czwartek
20

Harmonogram zebrań wiejskich
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz sołtysi serdecznie zapraszają
mieszkańców sołectw, w których nie odbyły się jeszcze zebrania wiejskie,
na spotkania które odbędą się w następujących terminach:
Wielopole Skrzyńskie – 18 września 2016 r godz. 10:00 w Budynku Kulturalno –
Oświatowym w Wielopolu Skrzynskim,
Brzeziny – 25 września 2016 r godz. 11:30 w budynku Filii Ośrodka Kultury
w Brzezinach,
Broniszów – 25 września 2016 r godz. 11:00 w budynku Filii Ośrodka Kultury
w Broniszowie.
Realizacja projektu ,,Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały - równy start
w obliczu nierównych szans"
1 września 2016 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu: ,,Integracyjne
Przedszkole Krasnala Hałabały - równy start w obliczu nierównych szans"
W projekcie bierze udział 103 uczestników w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci mają
zapewnioną profesjonalną opiekę nauczyciela wychowawcy, opiekunki, wyżywienie
(3 posiłki dziennie) i otrzymały darmową wyprawkę szkolną. W ramach projektu
prowadzone są zajęcia z podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych 5 dni
w tygodniu oraz dodatkowo:
- edukacja ekologiczna,
- gimnastyka korekcyjna,
- karate,
- rytmika,
- zajęcia teatralne.
Zostaną zakupione różne gry i zabawki edukacyjne, przyrządy do ćwiczeń
i zajęć karate, pomoce dydaktyczne na zajęcia z logopedą oraz materiały i pomoce
na zajęcia teatralne, rytmikę. Ponadto dla dzieci zostaną zorganizowane wyjazdy
integracyjne do kina, teatru i ogrodu zoologicznego oraz odbędą się imprezy
integracyjne. Każda z sal edukacyjnych zostanie wyposażona w sprzęt multimedialny
(tablica interaktywna, projektor, laptop).
W związku z projektem rozpoczęliśmy remonty sal dydaktycznych, łazienek, stołówki,
szatni oraz remont Biura Projektu. Pomieszczenia w Szkole Podstawowej
w Wielopolu Skrzyńskim zostaną adaptowane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
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Stypendia szkolne
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola przypomina, że 15 września
2016 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym, w formie stypendium szkolnego
przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałym na terenie
gminy Wielopole Skrzyńskie. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może
przekraczać kwoty 514, 00 zł netto. Do dochodu nie wlicza się świadczenia
wychowawczego 500 +.
O stypendium szkolne mogą ubiegać się w szczególności rodziny, w których
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz zaświadczenia lub
oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie
wniosku należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu
Skrzyńskim (pokój na parterze).
Jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że na terenie każdej wsi
będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: (m.in. stare meble,
dywany, wykładziny, krzesła plastikowe, wanny, umywalki, okna, drzwi, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, farby i rozpuszczalniki,
zużyte baterie i akumulatory oraz opony) w ramach uiszczonej opłaty
zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zbiórka odbędzie się na trasie zbierania odpadów komunalnych.
●
12 września 2016r. (poniedziałek) - Glinik
●
14 września 2016r. ( środa ) - Broniszów
●
16 września 2016r. (piątek) - Brzeziny
●
19 września 2016r. (poniedziałek) – Nawsie
●
21 września 2016r.(środa )-Wielopole Skrz.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu odbioru do godz. 7³º

Informacje kontaktowe
GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 200
tel./fax: (+48 17) 22-14-819, (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
www: www.wielopole.eu
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