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Informacje Wójta Gminy

Szanowni Państwo informuję, że 24 stycznia 2017 roku odbyła się XXVII 
Sesja Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, której głównym punktem było przyjęcie 
uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2017 r. Radni przyjęli 
budżet na ten rok jednogłośnie.
 

Projekt uchwały budżetowej został uprzednio poddany szczegółowej analizie 
przez poszczególne komisje robocze Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Głosowanie 
w sprawie przyjęcia budżetu poprzedzone było przedstawieniem pozytywnych opinii 
wszystkich stałych Komisji Rady Gminy, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w Rzeszowie. 

Pragnę zaznaczyć, że jest to budżet historyczny, dwukrotnie wyższy 
w stosunku do budżetu za 2016 rok. Dochody gminy wynoszą 45  293 905,00 zł, 
natomiast wydatki 49 818 905,00 zł, co oznacza 4 525 000,00 zł deficytu.  Na 
znaczny wzrost budżetu wpływ ma nie tylko dotacja celowa budżetu państwa na 
realizację programu Rodzina 500 +, wynosząca 7,5 mln zł – która trafia do rodzin 
uprawnionych i zasili budżety domowe. Środki te z pewnością poprawią jakość życia 
mieszkańców naszej gminy. 

Do zwiększenia budżetu przyczyniły się również środki zewnętrzne uzyskane 
przez samorząd na realizację wielu  inwestycji  w 2017 r., które wynoszą ok. 11,6 mln 
zł. Wysokość uzyskanego dofinansowania może wzrosnąć z uwagi na toczące się 
procedury oceny złożonych przez gminę wniosków na budowę wodociągu w Gliniku 
i Broniszowie, remont „Kantorówki”, rozbudowa placu zabaw etap II  oraz większe niż 
zaplanowane zaangażowanie w budowę chodników przy drodze wojewódzkiej 986 
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.

Budżet Gminy Wielopole Skrzyńskie 2017 rok
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Do głównych inwestycji realizowanych w 2017 roku, na które samorząd ma już 
zapewnione środki  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 - 2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 należy zaliczyć 
min:

• „Rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” -  prace zostały 
już rozpoczęte. Dzięki tej inwestycji WTZ będą mieściły się w jednym budynku (dotychczas 
w dwóch) zwiększy się liczba uczestników do 40 (obecnie 30). Zostaną utworzone 
i wyposażone nowe pracownie dydaktyczne i rehabilitacyjne (warsztat inspiracji, 
inhalatornia). Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zakup nowoczesnego wyposażenia 
zaplecza kuchennego i socjalnego. Założono również urządzenie świetlicy sprzyjającej 
rozwojowi kulturalnemu i społecznemu uczestników WTZ.  Koszt inwestycji wynosi 2 700 
000,00 zł w tym dofinansowanie z RPO WP – 1 927 000,00 zł i PFRON – 340 000,00 zł.

● „Termomodernizacja  czterech budynków użyteczności publicznej” - inwestycja 
dotyczy  tzw. „głębokiej” modernizacji energetycznej czterech budynków: Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej  
im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, budynku dawnego przedszkola w Wielopolu 
Skrzyńskim, budynku Urzędu Gminy.  W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane prace 
obejmujące: wymianę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów i ścian 
zewnętrznych budynków wraz z elewacjami, wymianę źródeł światła na led oraz 
modernizację sieci centralnego ogrzewania. Inwestycja przyczyni się do obniżenia 
ogólnych kosztów utrzymania obiektów i wpłynie pozytywnie na estetykę przestrzeni 
wiejskiej. Gmina rozpoczęła już procedurę przetargową. Założono realizację  zadania do 
końca sierpnia 2017r.  Wartość inwestycji 1 500 000,00 zł, natomiast dofinansowanie 
w ramach RPO WP to  1 001 000,00 zł.

● „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Nawsiu” -  inwestycja 
będzie polegać na budowie boiska wielofunkcyjnego (do gry w piłkę nożną, siatkową, 
koszykówkę, ręczną, tenisa ziemnego) o wymiarach 24 m x 44 m, którego powierzchnia  
wykonana zostanie z poliuretanu. W ramach prac wykonana zostanie również 
infrastruktura towarzysząca tj. ogrodzenie, oświetlenie i trybuny sportowe. Inwestycja 
obejmuje także budowę siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej. Obiekt będzie 
ogrodzony i wyposażony w niezbędny sprzęt.   Wartość inwestycji to  620 000,00 zł 
natomiast dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej wynosi 400 000,00 zł.

● „Nowoczesne usługi w placówkach oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”  - 
inwestycja obejmuje zakup 130 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem  dla 
szkół o łącznej wartości 584 869,00 zł, wykonanie infrastruktury sieci WI-FI w szkołach 
oraz opracowanie i wdrożenie e-usług oświatowych. Dzięki nowoczesnym aplikacjom 
rodzice bez wychodzenia z domu sprawdzą oceny swojego dziecka, usprawiedliwią jego 
nieobecność na zajęciach w określonym terminie, złożą wnioski za pośrednictwem 
internetu, które teraz dostarczali osobiście do szkoły. W  elektronicznej formie będzie 
również prowadzony nabór do przedszkola lub szkoły. Termin realizacji projektu to czerwiec 
2018r. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 599 569,00 zł natomiast dofinansowanie 
z RPO WP wynosi 1 359 634, 00 zł. 

● „Poprawa jakości e-usług w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wraz  
z przebudową sieci energetycznej w budynku” - głównym założeniem projektu jest 
umożliwienie elektronicznego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 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 naszej sprawy.  Wartość inwestycji to  534 000, 00 zł, natomiast 
dofinansowanie zadania z RPO WP wynosi 453 000,00 zł.
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● „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku poprzez budowę sali 
gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” - budynek 
sali gimnastycznej zostanie oddany do użytku  już w czerwcu 2017r. Nowy obiekt sportowy poprawi warunki 
prowadzonych zajęć wychowania fizycznego i znacząco zmieni estetykę zewnętrzną szkoły. W ramach 
przedsięwzięcia zostaną wykonane również prace polegające na poprawie wydajności energetycznej 
budynku  poprzez przebudowę kotłowni gazowej i zastąpieniu istniejącego kotła – kotłem gazowym 
kondensacyjnym, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp, która ukierunkowana będzie na 
produkcję energii na potrzeby budynku oraz wymianę źródeł światła z tradycyjnego na ledowe. 
Zaplanowano także zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni informatycznej 
(laptopy, tablice multimedialne, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe), a także pracowni 
matematyczno – przyrodniczej w niezbędne pomoce naukowe. Wartość inwestycji to 2 046 282,00 zł w tym 
dofinansowanie w wysokości 1 mln zł  z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej oraz 907 
tys. zł w ramach RPO WP. W terminie późniejszym wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół 
obiektu i termomodernizacja istniejącego budynku szkoły poprzez docieplenie ścian budynku i wymianę 
zniszczonej stolarki okiennej.

● „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” - Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała  dofinansowanie 
z środków PROW czterech inwestycji drogowych. W roku bieżącym w ramach uzyskanego 
dofinansowania wykonana zostanie przebudowa dróg:
✔ Wielopole – Konice i Wielopole –  Konice – Rzeki wartość tego zadania to 1 400 000,00 zł w tym 

dofinansowanie  z PROW wyniesie 890 000,00 zł,
✔ Brzeziny – Pogwizdów, koszt inwestycji to  500 000,00 zł, natomiast dofinansowanie zadania wyniesie 

320 000,00 zł.
        Pozostałe dwie inwestycje drogowe (Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa i Broniszów Dół – Lasek, 
Broniszów – Szkoła) wykonane zostaną w 2018 roku. Działanie to ma na celu zmniejszyć obciążenie budżetu 
gminy zaplanowanego na ten rok, który przewiduje szereg innych przedsięwzięć wymagających dużego nakładu 
finansowego. 

Do planowanych inwestycji na ten rok należy zaliczyć również:

● Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim - aktualnie zakończyła 
się ocena techniczna i formalna wniosku o dofinansowanie inwestycji. 23 lutego 2017 r. ukazała się lista 
rankingowa, nasz projekt znalazł się na na trzecim miejscu inwestycji przewidzianych do dofinansowania. 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczniemy procedury przetargowe i przystąpimy 
do  realizacji zadania. Wartość inwestycji to 10 mln zł, natomiast przewidywany wkład własny budżetu gminy 
wyniesie ok. 2 mln zł. 

● Przebudowa budynku starej plebani – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum 
Tadeusza Kantora – w ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane w zakresie przebudowy 
budynku, obejmujące również adaptację niewykorzystanej części poddasza na cele kulturowe, 
zagospodarowanie terenu wokół budynku starej plebani i dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to 2 850 000,00 zł natomiast przewidziane dofinansowanie 
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020  wyniesie 2 420 000,00 zł. Projekt planowany jest do realizacji 
w okresie od  czerwca 2017 r. do grudnia 2018 r. 

● Budowa wodociągu w miejscowości Glinik i Broniszów - Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła 
wniosek o dofinansowanie ze środków PROW budowy wodociągu w miejscowości Glinik i Broniszów. 
W ramach zadania zaplanowano  budowę ponad 9 km wodociągu w miejscowości Glinik, 2 ujęcia wody 
i stacji uzdatniania wody, natomiast w Broniszowie wybudujemy 3,5 km wodociągu, ujęcie wody i stację 
uzdatniania wody. Ponadto stacje uzdatniania wody będą wyposażone w monitoring, ogrodzenie i instalację 
elektryczną. Wartość inwestycji 3 139 277,00 zł, kwota dofinansowania według przyznanego limitu- 2 mln zł. 

● Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie – zakres inwestycji 
dotyczy: budowy chodnika w miejscowości Glinik na odcinku o długości 197 m wraz z zatoką autobusową, 
(począwszy od Szkoły Podstawowej w kierunku „Zapola”) oraz w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, gdzie 
będzie kontynuowana budowa chodnika tzw. „lewa strona” do zjazdu Wielopole Skrzyńskie – Nowa Wieś – 
Różanka. W miejscowości Wielopole Skrzyńskie wykonana zostanie również kładka na potoku Liwek 
łącząca już  wybudowane chodniki. 
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Samorząd aktywnie stara się  o zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka 
drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w centrum Wielopola Skrzyńskiego, 
w celu poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników (przejście dla pieszych w tym przejście 
z azylem, fotoradar, chodnik). Inwestorem zadania będzie Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W chwili 
obecnej gmina z własnych środków zainstalowała pięć dodatkowych lamp ulicznych, które 
znacząco poprawiły widoczność na tym niebezpiecznym odcinku drogi.
● Wydatki na drogi publiczne gminne – Gmina Wielopole Skrzyńskie zgłosiła 

Wojewodzie Podkarpackiemu propozycję 5 zadań dofinansowanych z środków  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dofinansowania 
przeznaczonych na usuwanie  skutków klęsk żywiołowych w następującej kolejności : 

1. przepust na potoku Liwek w ciągu tzw. „Starej Drogi” w Wielopolu Skrzyńskim,
2. droga Brzeziny – Berdechów – Szkoła,
3. droga Glinik – Pasieki,
4. droga Broniszów – Zalesie,
5. droga Brzeziny – Podkościele.  

Dodatkowo w 2017 r. zaplanowano przebudowę drogi: „Glinik – Skórówka”, która 
sfinansowana zostanie z budżetu gminy oraz drogi: „Wielopole – Nowa  Wieś na Petkę”, 
„Glinik – Gościeniec” i „Nawsie – Kąty”, na które zostaną przeznaczone środki z funduszu 
sołeckiego. 
● Gmina Wielopole Skrzyńskie  złożyła wniosek w Urzędzie Wojewódzkim 

w Rzeszowie o uzyskanie środków na zakończenie budowy dróg gminnych 
Wielopole – Podliwek w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019”.  Zadanie swoim zakresem będzie obejmowało zakończenie 
rozpoczętej w 2014 r. inwestycji, która dotyczy drogi prowadzącej do nowo powstałych 
działek budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac obejmuje  wykonanie 
nawierzchni bitumicznej na odcinku o łącznej długości 707 m, kanalizacji deszczowej i 
umocnienie przydrożnych rowów. Zakładany koszt inwestycji to 716 000,00 zł, w tym 
uzyskane dofinansowanie wyniesie 358 000,00 zł. Mamy nadzieję na uzyskanie 
dofinansowania realizacji tej inwestycji. 

● Realizacja II etapu budowy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim – projekt pn. 
„Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu 
w sposób sprzyjający osobom niepełnosprawnym” uzyskał pozytywną ocenę formalną, 
aktualnie trwa ocena merytoryczna. Celem zadania jest utworzenie i wyposażenie ogrodu 
sensorycznego i siłowni zewnętrznej stanowiących zaplecze dla Przedszkola 
Integracyjnego w Wielopolu Skrzyńskim oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wartość 
zadania 289 605,00 zł, natomiast kwota dofinansowania 144 803,00 zł. Realizacja 
inwestycji pozwoli zagospodarować teren wokół nowo wybudowanego placu zabaw 
poprzez urządzenie utwardzonych alejek, siłowni, ogrodu co niewątpliwie wpłynie na 
poprawę estetyki obiektu.

● W partnerstwie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli gmina złożyła 
wniosek pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz 
eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych 
i przyrodniczych” - w projekcie wezmą udział szkoły spełniające kryteria programowe tj. 
Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoła Podstawowa  w Nawsiu, Szkoła 
Podstawowa w Brzezinach – Berdechowie oraz Szkoła Podstawowa w Brzezinach. 
W ramach projektu 75% kadry nauczycielskiej zostanie przeszkolone w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania podnosząc tym samym 
własne kompetencje, a także metod aktywizacyjnych w pracy  z uczniem. Uczniowie będą 
mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach – warsztatach kompetencji 
cyfrowych oraz wyjazdach edukacyjnych. Szkoły objęte projektem zostaną doposażone 
w komputery, wideo-projektory, urządzenie interaktywne oraz pomoce dydaktyczne. 
Przewidywany termin rozpoczęcia projektu – maj 2017. Ogółem wydatki kwalifikowane dla 
22 podkarpackich szkół – 3 639 763,00 zł.
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Informacje o inwestycjach

Zakupiono autobus dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

Od stycznia 2017 r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu 
Skrzyńskim korzystają z nowego autobusu marki Mercedes Sprinter, który zakupiono 
w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III obszar D – likwidacja 
barier transportowych”. Gmina Wielopole Skrzyńskie na zakup pojazdu uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, pozostała kwota 69 000,00 zł to wkład własny budżetu 
gminy.

Autobus przeszedł wszelkie odbiory techniczne, został zarejestrowany 
i ubezpieczony. Pojazd posiada odpowiednie wyposażenie, które zapewnia 
bezpieczeństwo i komfort podróżujących oraz jest w pełni przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. Nowy pojazd z pewnością będzie 
wspierał funkcjonowanie WTZ w Wielopolu Skrzyńskim, które dotychczas korzystały 
z przewozu realizowanego przez firmy transportowe wyłonione w drodze zapytania 
ofertowego.

16 lutego 2017 r. przy głównym budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej  
odbyło się uroczyste poświęcenie zakupionego autobusu. 

Na uroczystość poświęcenia przybyli zaproszeni goście na czele z panem 
Maciejem Szymańskim Dyrektorem rzeszowskiego oddziału PFRON, panią 
Bernadetą Frysztak Wicestarostą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, panią 
Dorotą Sędłak Członkini Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,  panem 
Markiem Tęczarem Wójtem Gminy Wielopole Skrzyńskie, panią Bożeną Rogińską – 
Olech Kierownik GOPS w Wielopolu Skrzyńskim oraz delegacją rodziców osób 
korzystających z terapii. Po przywitaniu gości przez panią Barbarę Święch - Bober 
Kierownik WTZ  i krótkiej modlitwie, poświęcenia autobusu dokonał ksiądz Dziekan 
Józef Kłosowski. Obecni uczestnicy oraz goście mieli okazję oglądnąć również krótką 
prezentację multimedialną podsumowującą pięć lat działalności Warsztatów.

Zaproszeni goście podczas przemówień zwracali uwagę na bardzo 
dynamiczny rozwój Wielopolskich warsztatów, pomimo iż jest to najmłodsza istniejąca 
placówka tego typu w powiecie. Na uroczystości poruszony został również ważny 
aktualnie temat planowanej rozbudowy głównego budynku. Dzięki rozbudowie 
Warsztaty Terapii Zajęciowej będą mogły spełniać swoją misję i jeszcze lepiej 
przysłużyć się osobom potrzebującym pomocy z naszego regionu. 
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Zakup nowego wyposażenia w ramach projektu „Integracyjne Przedszkole 
Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”

Zamówienia publiczne

Poprawa wydajności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku – 
zmiana technologii kotłowni, budowa instalacji fotowoltaicznej i wymiana źródeł 
oświetlenia

W ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu 
„Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych 
szans” zakupiono  dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały kolejny 
sprzęt, który obejmuje urządzenie interaktywne - „Magiczny Dywan” oraz zestaw 
estradowy.

Podłoga interaktywna „Magiczny Dywan” to profesjonalny zestaw do 
nauczania zawierający w sobie projektor, komputer i moduł interaktywny. Obraz 
wyświetlany na jasnym i jednolitym podłożu tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na 
którym dzieci rozwijają swoje umiejętności. Ta innowacyjna pomoc dydaktyczna 
pozwala, poprzez gry i zabawy, rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-
ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć pamięć 
i uczyć się.

Zakupiono także zestaw estradowy  zawierający kolumny, zintegrowany mixer 
oraz zestaw mikrofonowy, który będzie wykorzystywany podczas imprez 
integracyjnych organizowanych w przedszkolu.

Wartość zakupu wymienionych urządzeń wyniosła 14 610,00 zł, które 
w całości sfinansowano z środków pozyskanych w ramach realizacji projektu 
„Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych 
szans”.

26 stycznia 2017 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na prace 
związane z poprawą wydajności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej 
w Gliniku. Otwarcie przetargu nastąpiło 10 lutego 2017 r. w wyniku przetargu została 
wyłoniona Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO-BUD” z Mielca.
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Przebudowa dróg Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, Broniszów Dół - Lasek 
i Broniszów – Szkoła

15 lutego 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony  na przebudowę 
dróg Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, Broniszów Dół - Lasek i Broniszów – 
Szkoła, które zostały objęte dofinansowaniem z środków PROW na lata 2014 – 2020.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji 
projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane. Część projektowa 
wykonana będzie w 2017 r. natomiast sama przebudowa dróg w 2018 r. W zakres 
inwestycji wchodziło będzie przebudowanie drogi  Wielopole – Sośnice – 
Jaszczurowa na odcinku o długości ponad 3 km. Swoim zakresem zadanie obejmuje 
również przebudowę drogi Broniszów Dół – Lasek na długości ponad 3 km i drogi 
Broniszów – Szkoła na odcinku 300 m. Inwestycja będzie obejmować również 
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz  z obustronnymi poboczami, 
odwodnieniem drogowym, budowę chodnika z kostki brukowej na długości 650 m,  
który będzie łączył się z chodnikiem przy drodze powiatowej w kierunku szkoły. 
Termin składania ofert to 1 marca 2017 r.

Przebudowa dróg Wielopole – Konice – Rzeki, Wielopole – Konice oraz 
Brzeziny – Pogwizdów

13 lutego 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę 
dróg lokalnych, które zostały objęte dofinansowaniem z środków PROW na lata 2014 
– 2020. Zamówienie podzielono na dwie części:

Część I zamówienia dotyczy Przebudowy  dróg  Wielopole – Konice – Rzeki 
na odcinku o długości 1 km  oraz Wielopole – Konice  na długości 910 mb. Ponadto 
na drodze Wielopole – Konice zamawiający przewiduje wykonanie chodnika  dla 
pieszych na odcinku o długości 300 m. 

Natomiast część druga zamówienia dotyczy przebudowy drogi  Brzeziny – 
Pogwizdów na długości 1,4 km. 

Zamówienie swoim zakresem obejmuje również wykonanie: 2 warstw masy 
bitumicznej, odwodnienie drogi, poboczy utwardzonych kruszywem, zjazdów 
indywidualnych do pól z kruszywa kamiennego, do posesji z masy bitumicznej. Do 
obowiązków wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji projektowej 
i uzyskanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane. 
Termin składania ofert to 28 luty 2017 r.

Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych wraz 
z dedykowaną instalacją elektryczną oraz uruchomienie e-usług i dostawa 
sprzętu serwerowego dla gminy Wielopole Skrzyńskie w ramach projektu pt. 
Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie

21 lutego 2017 r. ogłoszono przetarg, którego przedmiotem jest 
modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych wraz z dedykowaną 
instalacją elektryczną w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz uruchomienie 
e-usług i dostawa sprzętu serwerowego i dostawa sprzętu serwerowego dla Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. Rozpoczęcie prac nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu 
i wyłonieniu wykonawcy. Termin składania ofert to 7 marca 2017r. 
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Informacje jednostek organizacyjnych

Podstawowe informacje na temat  przemocy w rodzinie  

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także 
innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności 
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na 
ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy 
moralne u osób dotkniętych przemocą.
Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

Współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, 
parzenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna:wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku 
szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu 
z bliskimi.

Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie 
nieakceptowanych praktyk seksualnych.

Inny rodzaj zachowań: zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków 
finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb 
materialnych,niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie 
sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która 
z powodu choroby, niepełnosprawności, bądź wieku nie może samodzielnie 
zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

PAMIĘTAJ!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub 
ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się 
prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, zawsze możesz wezwać Policję na 
interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu 
realizującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są to: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, pedagog szkolny, lekarze. Jeśli 
przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.              

Od 2011 roku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie działa Zespół 
Interdyscyplinarny powołany w celu realizacji zadań wynikających z ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład ZI wchodzą przedstawiciele 
podmiotów działających na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie: Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia oraz Kuratorzy sądowi.
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Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się procedurą „Niebieskie Karty”, która 
składa się z odpowiedniej dokumentacji oraz określonego postępowania zarówno 
w stosunku do ofiary przemocy, jak i sprawcy. Formularz  składa się z 4 części (A, B, 
C i D), które zawierają między innymi informacje dotyczące osób doświadczających 
przemocy, stosujących przemoc, rodzajów przemocy w rodzinie oraz podjętych 
działań interwencyjnych. W kartach znajduje się też informacja dotycząca przemocy 
w rodzinie, zadań, które realizują instytucje działające w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (tę kartę otrzymuje dorosła osoba, wobec której istnieje 
podejrzenie, że doświadcza przemocy). Karty C i D wypełniane są podczas spotkań 
grup specjalistów, a znajdują się w nich diagnoza sytuacji osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz indywidualny plan pomocy dla tej osoby 
oraz diagnoza sytuacji osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc wraz z opisem wszystkich podjętych działań
Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, 
prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach swojej pracy analizują 
sytuację rodzin, gdzie istnieje podejrzenie stosowania przemocy lub zdiagnozowane 
zostały zachowania przemocowe.  GOPS w realizacji działań pomocowych 
współpracuje z Policją, pedagogami szkolnymi, ochroną zdrowia, kuratorami.

Numery telefonów dla osób doznających przemocy w rodzinie:
● Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Tel. 

801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w 
godzinach 8:00-22:00, w niedziele i święta w godzinach 8:00-16:00, tel.(22) 666 
28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 
17:00- 21:00).

● Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" Tel. 22 668-70-00. Poradnia działa w dni 
powszednie w godzinach 12.00 - 18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 
10.00 - 16.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. 
Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w 
rodzinie oraz jej świadków.

● Policyjny Telefony Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu 
z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9:30 do 15:30, od 
godz. 15:30 do 9:30 włączony jest automat.

● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ropczyce ul. Konopnickiej 5, tel. 17 
2227576

● Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Lubzina 47, tel. 17 2212566
● Komenda Powiatowa Policji Ropczyce ul. Piłsudskiego 22, tel. 17 2210310
● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, tel. 17 2214466
● Stowarzyszenie Klub Abstynenta „PRO FUTURO” Ropczyce ul. Konopnickiej 5, 

tel. 17 2227450
● Poradnia terapii uzależnienia i współuz. od alkoholu ZOZ w Ropczycach ul. 

Wyszyńskiego 54, Tel. 17 223-17-08
● Sąd Rejonowy w Ropczycach ul. Słowackiego 7, tel. 17 2218626
● Prokuratura Rejonowa w Ropczycach ul. Sienkiewicza 1, tel. 17 2218518
● Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Tel. 17 2214819

http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/opopp
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Wydarzenia

II Orszak Trzech Króli w Wielopolu Skrzyńskim

6 stycznia 2017 roku pod hasłem "Pokój i dobro" ulicami Wielopola 
Skrzyńskiego przeszedł drugi Orszak Trzech Króli.  Pomimo silnego mrozu na placu 
obok kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielopolu Skrzyńskim 
zebrało się ponad 2 tys. osób w tym delegacja przedstawicieli władz samorządowych 
i uczniów szkoły podstawowej z zaprzyjaźnionej węgierskiej gminy Bodrogkeresztúr. 
Przemarsz orszaku poprzedziła modlitwa Anioł Pański.

Następnie barwny korowód wyruszył 
trasą w kierunku rynku. Orszak poprowadzili 
trzej królowie: Kacper, Melchior oraz 
Baltazar. Ewangelicznym Mędrcom ze 
Wschodu towarzyszyły uśmiechnięte i pełne 
radości dzieci, poprzebierane za anioły 
i pasterzy. Dorośli również wyrazili istotę tego 
święta poprzez włożenie na głowę 
symbolicznej, tekturowej korony.

Na trasie orszaku odgrywano sceny  
z wydarzeń towarzyszących Narodzeniu 
Pańskiemu. Widzowie mogli zobaczyć 
przedstawienia dotyczące odwiedzin Anioła 
u pasterzy oraz podróży Mędrców  do 
Betlejem. Orszak  przybył do stajenki 
usytuowanej na wielopolskim rynku, gdzie 
kulminacyjnym momentem był pokłon 
Dzieciątku Jezus, złożony przez Trzech 
Króli. Kolejnym punktem uroczystości było 
wspólne kolędowanie z „Grupą Uwielbienia 
z Brzezin”.

Specjalną atrakcją dla dzieci 
okazała się żywa szopka wraz z okazałym 
inwentarzem. Na uczestników orszaku 
czekał ciepły poczęstunek oraz 3500 
czekoladek zdobytych podczas konkursu 
„Głosuj na Wielbłąda i wygraj korony”. 

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie w swoim przemówieniu 
podkreślił, że organizacja orszaku wymaga zaangażowania wielu osób, a udział 
w tym wydarzeniu to doskonała okazja do spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Gospodarz 
Gminy podziękował wszystkim za wsparcie i uczestnictwo w tegorocznym orszaku 
oraz życzył  szczęśliwego Nowego 2017 Roku.
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5 –  lecie Chóru „Seniores” z Nawsia

Głównym organizatorem i pomysłodawcą orszaku był ks. Michał Polański, 
w organizację włączyli się Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz ze współpracownikami, Gminny Ośrodek Kultury 
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, lokalni przedsiębiorcy, parafie z dekanatu 
wielopolskiego, szkoły, działające organizacje społeczne, gospodarze użyczający 
konie i zwierzęta do żywej szopki, mieszkańcy oferujący wsparcie.

8 stycznia 2017 roku Chór „Seniores” z Nawsia  świętował Jubileusz 5 – lecia 
działalności artystycznej. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną Mszą Świętą 
w kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu. Jubileuszowa uroczystość 
została wzbogacona o piękne aranżacje pieśni kościelnych, które na tę okazję 
przygotował Chór „Seniores” i Chór Mieszany z Glinika. 

Następnie po zakończeniu Mszy Świętej zaproszeni goście udali się do Filii 
Ośrodka Kultury  w Nawsiu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas 
jubileuszowego spotkania nie zabrakło także wystąpienia Wójta Gminy Wielopole 
Skrzyńskie pana Marka Tęczara, który w swoim przemówieniu docenił pracę 
artystyczną zespołu. 

Jubileusz był okazją do wspólnego świętowania oraz składania gratulacji, 
podziękowań i życzeń wszystkim członkom chóru. 
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Akcja honorowego oddawania krwi 

15 stycznia 2017 r. po raz pierwszy w tym roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się  
akcja honorowego oddawania krwi. Krew można było oddawać w krwiobusie obok Urzędu 
Gminy w  Wielopolu Skrzyńskim.  

Do udziału zgłosiło się 49 osób, niestety wśród zarejestrowanych były także osoby, 
którym mimo ogromnych chęci podzielenia się swoją krwią odmówiono jej pobrania z powodów 
zdrowotnych. Tym razem  drogocenną krew oddało aż 44 osoby, dzięki którym pozyskano 19,8 
litrów.

Krew jest lekiem ratującym życie i stosowana jest u chorych, którzy nie mają 
możliwości zastosowania alternatywnego leczenia. Ten lek może być tylko wytworzony z krwi 
drugiego człowieka. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności 
i bezinteresowności.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za udział i pomoc w przygotowaniu akcji. 
Zapraszamy na kolejną akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się 14 maja 2017r. - 
Zarząd Klubu HDK PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki Glinika

20 stycznia 2017 roku w naszej 
gminie miał miejsce kolejny wyjątkowy 
jubileusz. 100 rocznicę urodzin 
świętowała pani Genowefa Bokota 
z Glinika. 

W dniu urodzin do domu 
Jubilatki przybyli: Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie pan Marek 
Tęczar, Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Wielopolu Skrzyńskim 
pani Danuta Szostak oraz Kierownik 
Placówki Terenowej KRUS Oddział 
w Ropczycach pan Marek Pająk.

 W uroczystości uczestniczyła rodzina pani Genowefy. Były życzenia, kwiaty 
oraz upominki. Jubilatce życzono dużo zdrowia wszelkiej pomyślności na dalsze lata 
życia, oraz aby każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości 
najbliższych osób. 
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego 
w Broniszowie

31 stycznia 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. Karola 
Olszewskiego w Broniszowie zaprosili swoje babcie i dziadków na uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka Zaproszonych gości przywitała pani Teresa Świniuch 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego 
w Broniszowie, składając im najserdeczniejsze życzenia.

Uczniowie z tej okazji przygotowali uroczystą akademię. Dzieci własnoręcznie 
wykonały dla swoich gości upominki. Nie zabrakło rozrywek dla dziadków, którzy 
bardzo chętnie przystępowali do wielu konkursów. Dziadkowie rywalizowali ze sobą
 w zawiązywaniu krawata, w rzutach piłki do kosza, rozwieszaniu upranego ubrania. 
W nagrodę otrzymywali balonik z napisem Super Babcia lub Super Dziadek. Dzieci, 
poprzez  wspólną zabawę i konkursy mogły wyrazić babciom i dziadkom, swoje 
podziękowania za trud włożony w ich wychowanie. 

Dzień Babci i Dziadka w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały 
w Wielopolu Skrzyńskim

23 stycznia 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Gospodarzem uroczystości była pani Barbara Musiał Dyrektor 
Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim, która 
ciepłymi słowami przywitała szanownych gości. 

Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących 
wiersze, piosenki oraz inscenizację Jasełek. W ten sposób mali artyści mogli 
podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Na koniec spotkania wszystkie 
wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan Marek Tęczar Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie,  pani Halina Poręba Przewodnicząca Rady Gminy oraz 
ksiądz Michał Polański wikariusz wielopolskiej parafii. Przybyli goście złożyli 
uczestnikom serdeczne życzenia. 
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Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

24 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim odbyła się uroczystość poświęcona pamięci ofiar holokaustu. Spotkanie 
rozpoczęło się od prelekcji o sytuacji  Żydów wielopolskich podczas  okupacji. 
W dalszej części obchodów młodzież  z grupy teatralnej Publicznego Gimnazjum im. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim zaprezentowała przedstawienie pt. 
„Trudno pamiętać, trudno zapomnieć”. Gościem specjalnym obchodów była Lucia 
Retman z Hajfy (Izrael). Pani Lucia w swoim wystąpieniu przywołała pamięć Zofii 
Pomorskiej, mieszkanki Lubaczowa, która podczas wojny udzieliła jej pomocy 
i zdobyła dla niej polskie dokumenty, dając tym samym nową tożsamość. 

Kolejnym punktem programu było przejście uczestników spotkania aleją 
prowadzącą do  zbiorowej mogiły pomordowanych Wielopolan żydowskiego 
pochodzenia, gdzie ku ich czci odsłonięto pamiątkową tablicę. 

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 
jest propagowanie pamięci ofiar masowej zagłady i osób, które udzielały im pomocy 
podczas II wojny światowej. To doskonała okazja do kształtowania wśród młodzieży 
postaw tolerancji i szacunku dla innych kultur. 

Koncert Kolęd

29 stycznia 2017 r. w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Brzezinach  
odbył się wyjątkowy „Koncert Kolęd”. Honorowy Patronat nad  uroczystością objął 
Ksiądz Dziekan Józef Kłosowski oraz Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie.  

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji wszystkich chórzystów 
biorących udział w koncercie z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w nowym 
2017 roku. 

Spotkanie zostało wzbogacone 
o piękne aranżacje kolęd, które na tę 
okazję przygotowały zaproszone chóry. 
Przed publicznością zgromadzoną we 
wnętrzu zabytkowego brzezińskiego 
kościoła wystąpił Męski Chór Rolników 
z Wielopola Skrzyńskiego, Zespół 
Wokalny „Seniores” z Nawsia, Chór 
Mieszany z Glinika, Chór „Consonans” 
z Publicznego Gimnazjum w Wielopolu 
Skrzyńskim oraz Chór Mieszany 
„Gloria” z Brzezin.
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Ogłoszenia i informacje

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2017 r. w Budynku Kulturalno - Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim 
(obok kościoła) świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy 
Wielopole Skrzyńskie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej której:
● zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej – po przedłożeniu decyzji
    lub zaświadczenia,
● posiada Kartę Dużej Rodziny – po przedłożeniu ważnej karty,
● nie ukończyła 26 lat – po przedłożeniu dokumentu tożsamości, 
● ukończyła 65 lat – po przedłożeniu dokumentu tożsamości,
● która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej poniosła straty – po przedłożeniu protokołu 
    lub oświadczenia o zaistniałym zdarzeniu,
● posiada ważną legitymację weterana,
● posiada zaświadczenie o kombatantach,
● która jest w ciąży – w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka w szczególności 
   praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 Radca Prawny przyjmuje w biurze obok biblioteki w czwartki w godz. 9:00 – 13:00.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie   prawnym   o   przysługujących   jej   uprawnienia   lub   o   spoczywających   na   niej
obowiązkach,   wskazanie   sposobu   rozwiązania   problemu   prawnego,   udzielenie   
pomocy w   sporządzeniu   projektu   pisma   z   wyłączeniem   pism   procesowych 
w   toczącym   się postępowaniu   przygotowawczym   lub   sądowym   i   pism  
w   postępowaniu   sądowo   – administracyjnym. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowanego 
w postępowaniu sądowo -administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Nośmy odblaski 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odblaski należy nosić po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym. Jednak dbając o swoje bezpieczeństwo, naszych 
dzieci i bliskich tego rodzaju elementy powinniśmy zakładać nawet poruszając się 
w obszarze zabudowanym. 

Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widoczny przez kierującego 
pojazdem z odległości około 40 m. natomiast przechodzień, mający na sobie 
elementy odblaskowe, staje się widoczny nawet z odległości 150 m. Odblaski 
pozwalają kierowcy zmniejszyć prędkość i bezpiecznie ominąć pieszego. Dlatego 
nośmy elementy odblaskowe (kamizelki odblaskowe, opaski, latarki) 
w miejscu najbardziej widocznym, tak by mogli dostrzec nas kierowcy.
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Wałęsające się psy

Urząd Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim apeluje po raz kolejny  do 
właścicieli psów na terenie Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, aby trzymali je na 
uwięzi lub w ogrodzeniu. Obowiązek ten  
spoczywa na właścicielach czworonogów, 
którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za 
zachowanie zwierząt. Psy nie mogą biegać 
w miejscach ogólnodostępnych 
(publicznych) bez odpowiedniego nadzoru, 
ponieważ narażają na niebezpieczeństwo 
użytkowników dróg, mieszkańców, 
a szczególnie dzieci.

Segregujmy śmieci

Otrzymujemy informację od 
przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne o niewłaściwym 
segregowaniu śmieci i zwiększającej się  
liczbie odpadów zmieszanych. 
Przypominamy, że koszt wywozu 
i utylizacji odpadów zmieszanych jest 
dwukrotnie wyższy. 

W związku z powyższym 
przypominamy mieszkańcom, aby do 
worków czarnych wrzucali tylko te śmieci, 
których segregacja jest niemożliwa. 
Jeżeli mieszkańcy nie będą stosować się 
do powyższych zasad, spowoduje to 
wzrost opłaty śmieciowej.

Utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż 
nieruchomości w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie przypomina, że zgodnie z art. 5  ust 1 pkt 4 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są 
zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż 
posiadanych nieruchomości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń. Obowiązek dotyczy chodników służących dla ruchu pieszego 
położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości (dotyczy to również sytuacji gdy 
ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zastosowanie się do ww. 
przepisu.

W przypadku nie wywiązywania się z ww. obowiązku, posiadaczowi 
zwierzęcia może zostać wymierzona kara grzywny.
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Zmiany w zakresie wycinki drzew od 1 stycznia 2017 r.

30 grudnia 2016r. W Dzienniku Ustaw pod poz. 2249 ogłoszono ustawę 
z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, 
która wprowadza zmiany w zakresie wycinki drzew i tak od dnia 1 stycznia 2017 roku:

Nie wymaga zezwolenia na usunięcie z terenu nieruchomości - art.83f 
ust.1 pkt 1 i 3:
1) krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25m2;
2) drzewa, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:

a) 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50cm – w przypadku pozostałych drzew;
3) drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej;
4) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego.

Konkurs  na najoryginalniejszy stroik wielkanocny organizowanego przez 
świetlicę socjoterapeutyczną

Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 
zaprasza uczniów Publicznego Gimnazjum i Szkół Podstawowych oraz   uczestników 
WTZ z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie do wzięcia udziału w konkursie  na 
najoryginalniejszy stroik wielkanocny organizowanego przez świetlicę 
socjoterapeutyczną. 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.

Prace opisane wraz z  następującymi załącznikami: 

a) zgłoszenie uczestnika; 

b) oświadczenie rodzica ; 

należy złożyć w świetlicy socjoterapeutycznej mieszczącej się  w budynku  Urzędu  

Gminy Wielopole Skrzyńskie  pok. nr 18 do dnia  31.03.2017r . 

Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej http://wielopole.eu/ 
w zakładce GOPS 
  
    Ponadto informujemy o możliwości korzystania przez uczniów z zajęć w świetlicy 
socjoterapeutycznej, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 
i czwartek 12.30-15.30 wtorek,środa i piątek 7.30-11.30
Świetlica dla dzieci i młodzieży oferuje m.in: opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji, 
dostęp do internetu, gry i zabawy edukacyjne. 

http://wielopole.eu/
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Jak postępować z opakowaniami po środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin informuje o obowiązku zwracania pustych opakowań po 
środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne do punktów sprzedaży. Warunkiem przyjęcia opakowań jest ich 
czystość. Czyste i wypłukane trzykrotnie opakowanie po produkcie należy dostarczyć do punktu sprzedaży, 
który przekaże je profesjonalnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów. Tylko takie działanie gwarantuje, 
że zostaną one zagospodarowane  w sposób odpowiedzialny i i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 
Każde inne postępowanie z odpadami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, 
stanowi naruszenie prawa.

Zabronione jest wyrzucanie opakowań po środkach ochrony roślin łącznie z odpadami 
komunalnymi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej 
http://systempsor.pl/

Apel do  hodowców  drobiu

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie na polecenie Głównego Lekarza 
Weterynarii informuje o występowaniu na terenie województwa  podkarpackiego 
wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Ptasia grypa to choroba zakaźna atakującą ptactwo dzikie i hodowlane, 
dlatego hodowcy drobiu powinni stosować środki zapobiegawcze, które  
zminimalizują ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, 
w szczególności: izolowania ptaków w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu 
bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu, zabezpieczenia  
paszy przed kontaktem z dzikim ptactwem oraz stosowania środków ochrony 
osobistej.

Na terenie gminy przewidywane są kontrole Inspektora Weterynarii.  Za nie 
przestrzeganie ww. środków ostrożności przewidziano karę pieniężną w wysokości od 
800,00 zł do 8 000,00 zł. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu 
Gminy oraz na tablicach ogłoszeń.

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje rolników, że w terminie od 
1 lutego do 28 lutego 2017 roku przyjmowane są wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016r do 31 stycznia 
2017r. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego mogą składać właściciele lub 
dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku gdy grunty 
gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze 
wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 

Rolnicy, którzy w pierwszym terminie (luty 2017) nie złożą stosownych 
wniosków mają prawo do wykorzystania całego limitu na 2017 r. w sierpniu tego roku 
pod warunkiem, że złożą wniosek. 

Obowiązujący wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 1 i 4 
lub na stronie internetowej www.wielopole.eu w zakładce  Druki do pobrania. Wnioski 
należy składać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w pokoju nr 1 i 4. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 22 14 450.

http://www.wielopole.eu/


Solary już od 2000 zł!!!

Skorzystaj z energii słonecznej i nie płać 
rachunków za ogrzewanie wody!

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza 
mieszkańców do skorzystania z dofinansowania 
instalacji solarnych przygotowujących ciepłą wodę 
użytkową.

Szanowni Państwo, jest jeszcze możliwość uzyskania dofinansowania dla : 
- 20 gospodarstw domowych (od 1 do 4 osób),
- 10 gospodarstw domowych (powyżej 5 i więcej osób).

Jesteś zainteresowany? 
Zgłoś się do Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim – pokój Nr 9 (sala ślubów).

Koszty serwisu przez okres wymaganej trwałości projektu tj. 60 miesięcy ponosi 
gmina.

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

Informacje kontaktowe
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