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Informacje Wójta Gminy
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Mieszkańcom i Gościom
Gminy Wielopole Skrzyńskie najserdeczniejsze życzenia.
Niech Bożonarodzeniowa Tajemnica napełni nasze serca pokojem,
radością, ciepłem oraz nadzieją na lepsze jutro.
Życzymy, aby tegoroczne święta spędzone z najbliższymi w blasku choinki
i wśród rozbrzmiewających kolęd, wypełniała atmosfera życzliwości
i wzajemnego zrozumienia.
Oby nadchodzący Nowy 2018 Rok
spełnił wszystkie nasze zamierzenia i oczekiwania.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
Marek Tęczar
wraz ze współpracownikami

Podsumowanie 2017 roku

Szanowni Mieszkańcy,
dobiega końca 2017 rok, dlatego chciałbym podsumować kolejne 12 miesięcy mojej pracy na stanowisku
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. W mojej ocenie był to czas wytężonej pracy oraz trudnych, ale
przemyślanych decyzji, które przynoszą pozytywne oczekiwane zmiany.
Staram się
pomagać mieszkańcom
najlepiej jak potrafię. Troszczę się
o zrównoważony i wszechstronny rozwój całej naszej gminy bez wyróżniania któregokolwiek z sołectw.
Inwestowałem w każdą miejscowość realizując zadania z różnych dziedzin.
Warto podkreślić, że pozytywne zmiany w gminie to efekt wspólnej mojej pracy
z radnymi, pracownikami Urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych. Z sukcesem poszukiwaliśmy
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu środków z budżetu gminy i uzyskanemu dofinansowaniu
udało się wykonać szereg inwestycji. Również dobra współpraca z władzami województwa
podkarpackiego, naszym powiatem oraz sąsiednimi gminami zaowocowała kilkoma inwestycjami na
terenie naszej gminy, na które czekaliśmy od dawna. Najbardziej jednak cenię stały kontakt z Wami
i wspólnie realizowane przedsięwzięcia.
W 2017 roku gmina otrzymała dofinansowanie na realizację następujących inwestycji :
1. Przebudowę drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa – 573 185,00 zł ze środków
dofinansowanych z Samorządu Województwa Podkarpackiego.
2. Budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej (w msc. Glinik i Wielopole Skrzyńskie) w wysokości
282 200,00 zł.
3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
- 6 130 466 ,00 zł. W ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.
4. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów – 1 999 406, 00 zł w ramach PROW
na lata 2014 – 2020.
5. Realizację projektu nowoczesne e – usługi w placówkach oświatowych gminy Wielopole Skrzyńskie –
1 359 634,00 zł w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.
6. Przebudowę budynku Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim – 2 419 417,00 zł.
7. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego Programu Rozwijania
Szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” - 70 000,00 zł .
8. Rozbudowę integracyjnego placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim – 144 802,00 zł z PFRON.
9. Przebudowę przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga – 472 000,00 zł z dotacji celowej Skarbu
Państwa na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych.
10. Przebudowę dróg gminnych Brzeziny - Berdechów – 461 005,00 zł z dotacji celowej Skarbu Państwa
na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych.
11. Budowę drogi Wielopole Podliwek - 263 000,00 zł - środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
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Projekty zakończone w 2017 roku:
1. Zakończenie realizacji projektu pn.: „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały –
równy start w obliczu nierównych szans”.
W 2017 roku gmina Wielopole Skrzyńskie zakończyła realizację projektu pn.:
Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 - 2020 Priorytet IX ,,Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania: uruchomiono przedszkole
integracyjne w ramach pięciu oddziałów przedszkolnych, zatrudniono dodatkową kadrę
pedagogów, wybudowano plac zabaw dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały
w Wielopolu Skrzyńskim, przeprowadzono prace remontowe i adaptacyjne w budynku
Samorządowego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim, wyposażono wszystkie oddziały przedszkolne w pomoce edukacyjne,
sfinansowano zakup wyprawki przedszkolaka, wzbogacono ofertę edukacyjną
o liczne zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, gimnastyka korekcyjna, edukacja ekologiczna,
warsztaty teatralne, zajęcia karate. Sfinansowano różnego rodzaju atrakcje dla dzieci w formie
imprez integracyjnych oraz wyjazdów (kino, teatr, zoo), sfinansowano kurs pierwszej pomocy dla
dzieci. Wartość projektu to 1 451 407,00 zł, uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 306

107,00 zł oraz wkład własny – 145 300,00 zł, w tym wkład rzeczowy w formie udostępnienia sal –
20 845,00 zł.
2. „Poprawa jakości e-usług w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wraz z przebudową
sieci energetycznej w budynku” - projekt obejmował modernizację serwerowni oraz sieci
komputerowej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, opracowanie i wdrożenie e – usług wraz
z dostawą i montażem sprzętu niezbędnego do ich uruchomienia oraz digitalizacją zasobów informacji
dróg, zakupu oprogramowania do zarządzania zasobami i uruchomienia portalu mapowego. Celem
projektu było umożliwienie elektronicznego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola. Wartość
inwestycji to 564 000, 00 zł oraz dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania z RPO WP na
lata 2014 -2020.
Aktualnie realizowane są projekty:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie –

inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej o długości 11,2 km i oczyszczalni ścieków
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, która będzie 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. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na rozwój społeczno-gospodarczy gminy i przyczyni się do podwyższenia standardów życia mieszkańców
naszej gminy.
2. Budowa ujęć stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik inwestycja
obejmuje
budowę
2
ujęć
wody,
stację
uzdatniania
wody
i ponad 9 km wodociągu w miejscowości Glinik, natomiast w Broniszowie wybudowane zostanie 3,5 km
wodociągu, 1 ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody. W ramach zadania wykonana zostanie również
infrastruktura towarzysząca tj, ogrodzenie, dojazd i monitoring. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania dla miejscowości Glinik to wrzesień 2018 roku, natomiast dla miejscowości Broniszów: wrzesień
2019 roku.
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3. Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim – głównym celem projektu
jest rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno dydaktycznego WTZ, co pozwoli na umieszczenie
wszystkich pracowni w obrębie jednego budynku (dotychczas w dwóch). Aktualnie Warsztaty Terapii
Zajęciowej posiadają sześć pracowni, z których korzysta 30 uczestników. Realizacja inwestycji pozwoli
zwiększyć liczbę uczestników o kolejne dziesięć osób. Po zakończonej rozbudowie uruchomione zostaną
kolejne dwie pracownie florystyczna i fotograficzno – reklamowa. W ramach zadania zaplanowano
również zakup wyposażenia nowych pracowni, sal terapii zajęciowej, szatni, kuchni i spiżarni, świetlicy,
pomieszczenia konserwatora, pokoju wyciszeń i pokoju psychologa. Inwestycja obejmuje również
wykonanie platformy dźwigowej, a także ogrodzenia i zagospodarowania terenu oraz wykonania
oświetlenia terenu. Cały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie – aktualnie zakończono prace związane z termomodernizacją 3 budynków użyteczności
publicznej w ramach realizowanego przez gminę projektu. Inwestycja obejmowała modernizację
energetyczną następujących budynków: Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły
Podstawowej w Broniszowie oraz budynku „dawnego” przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. Ponadto
przedmiotowym projektem objęty jest również budynek Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim –
aktualnie gmina przygotowuje dokumentację przetargową na realizację tego przedsięwzięcia.
5. Przebudowa budynku starej plebanii – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum
Tadeusza Kantora wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza- efektem realizacji
projektu będzie przebudowa zabytkowej starej plebanii w Wielopolu Skrzyńskim, uwzględniająca
potrzeby Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora. Przebudowa swoim
zakresem obejmuje również adaptację i zagospodarowanie niewykorzystanej części poddasza budynku na
cele kulturowe. Prace remontowe obejmują min: przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części poddasza, poprawę energooszczędności obiektu i montaż instalacji poprawiających
bezpieczeństwo zabytku. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie otoczenia oraz
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie - projekt dotyczy
zakupu 130 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkół, opracowanie i wdrożenie
siedmiu e-usług oświatowych (e-oceny, e-usprawiedliwienie, e- najem, e – świetlica, e-dowozy, e –
stołówka, e – nabór) oraz wykonanie infrastruktury sieci WI-FI w szkołach (pokrycie budynków i placu
przed szkołą pełnym zasięgiem).
7. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie
nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - projekt realizowany
w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. W projekcie biorą udział cztery szkoły
spełniające kryteria programowe: Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoła Podstawowa
w Nawsiu, Szkoła Podstawowa w Brzezinach – Berdechowie oraz Szkoła Podstawowa
w Brzezinach.
W ramach zadania kadra pedagogiczna ze szkół objętych projektem miała okazję doskonalenia
umiejętności i kompetencji z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem oraz
wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Ponadto w ramach realizacji projektu
szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (przenośne komputery, wideo-projektory,
tablice interaktywne, głośniki). Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach
prowadzonych w formie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe, które pozwolą
zdobyć nowe umiejętności i rozwijać własne zainteresowania. W ramach tego projektu gmina
nie ponosi żadnych wydatków finansowych, jedynie wkład rzeczowy poprzez udostępnianie sal.
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W 2017 roku zostały przygotowane i złożone do Instytucji Wdrażających wnioski dotyczące
następujących zadań:
1. Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały – zadanie zostanie
zrealizowane w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Projekt zakłada zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, poprzez
uruchomienie dodatkowych 4 oddziałów Przedszkola Integracyjnego przy szkołach podstawowych
w Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu i Gliniku. Nasz projekt został wybrany do dofinansowania i gmina
przygotowuje się do podpisania umowy na dofinansowanie zadania.
Nowo otwarte oddziały będą oferować min.: 8 godzinną opiekę przedszkolną, podstawowy
i specjalistyczny program edukacyjny dostosowany do potrzeb dzieci w tym osób niepełnosprawnych.
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych sprzętu ICT, oraz
specjalistycznego wyposażenia sal dydaktycznych.
Ogólna wartość projektu wynosi 1 199 906,40 zł z czego 1 079 906,00 zł stanowią środki unijne
natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy i wkład prywatny). Realizacja projektu
zaplanowana jest na lata 2018-2019.
2. Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe - złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie
w partnerstwie z Gminą Niebylec wniosek o dofinansowanie zadania pn: „Rozwój OZE szansą na poprawę
jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” został wybrany do dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt dotyczy zakupu i montażu nowoczesnych instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje
fotowoltaiczne) w obiektach mieszkalnych .
Liczba złożonych wniosków z całej gminy Wielopole Skrzyńskie: 345 szt. W tym Instalacje solarne
127 szt. Instalacje fotowoltaiczne – 218 szt.
Z chwilą uzyskania przez gminę informacji o aktualnym harmonogramie wdrażania projektu
mieszkańcy zostaną powiadomieni o dalszym toku podejmowanych działań niezbędnych w celu uzyskania
dotacji. Z każdym zakwalifikowanym uczestnikiem projektu gmina podpisze umowę użyczenia. Mieszkańcy
będą zobowiązani do wpłacenia wymaganego udziału finansowego w określonym terminie na wyodrębnione
konto projektu zgodnie z warunkami umowy.
3. Wyposażenie budynku kulturalno oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim - Gmina Wielopole
Skrzyńskie złożyła wniosek w ramach naboru prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania C.K.
Podkarpacie z siedzibą w Czudcu o uzyskanie środków na dofinansowanie zadania dotyczącego wyposażenia
budynku kulturalno oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim. Celem realizacji inwestycji jest stworzenie
atrakcyjnego miejsca spotkań, organizacji imprez, szkoleń, warsztatów dla społeczności lokalnej oraz
turystów. Projekt obejmuje również wyposażenie m.in. świetlicy, jadalni, kuchni
i pokojów gościnnych, a także zamontowanie w budynku bezpłatnego Wi-Fi oraz klimatyzacji.
Zakładany koszt inwestycji to 157 147,70 zł, Gmina Wnioskuje o dofinansowanie przedsięwzięcia
na kwotę 99 993,00 zł.
4. Odnowa – remont konserwatorski zabytkowej kapliczki św. Sebastiana i św. Floriana
zlokalizowanej na rynku w Wielopolu Skrzyńskim - złożono również wniosek do LGD C.K.
Podkarpacie w Czudcu o uzyskanie środków na realizację zadania, którego celem jest
wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej zabytkowej kapliczki, która znajduje się
na wielopolskim rynku wraz z montażem jej oświetlenia. W ramach zadania wykonana zostanie
również renowacja zabytkowych rzeźb Św. Sebastiana i Św. Floriana znajdujących się we
wnętrzu kapliczki. Zakładany koszt inwestycji to 93 924,10 zł, w tym wnioskowane
dofinansowanie wynosi 59 763,00 zł.
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5. Przebudowa drogi Brzeziny – Bukowina – Mała. Gmina Wielopole Skrzyńskie wnioskuje o
przyznanie środków na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Brzeziny –
Bukowina – Mała w miejscowości Brzeziny w ramach rządowego „Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku
o długości 3 km, utwardzenie poboczy, odmulenie istniejących rowów, wykonanie nowych zjazdów,
powstanie również przystanek autobusowy wraz z peronem.
Wartość realizacji projektu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie to 2 386 401,72 zł, w tym uzyskane
dofinansowanie 1 193 200,00 zł (50% całości kosztów). Planowany termin realizacji inwestycji to druga
połowa 2018 roku.

Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę, że pracy jest jeszcze wiele, jestem jednak głęboko
przekonany o skuteczności naszych działań, których efekty są widoczne w całej gminie. Składając na
Państwa ręce ten swego rodzaju raport pragnę jeszcze raz podziękować za wyrozumiałość
i współpracę. Dzięki Wam, drodzy Mieszkańcy mogę z dumą uznać pracę moją, pracowników Urzędu,
podległych jednostek organizacyjnych i Rady Gminy za wartościową i udaną. Jednoznacznie można
stwierdzić, że Gmina się rozwija, stoją przed nią nowe szanse i wyzwania. Nie brakuje zagrożeń,
bieżących problemów, ale wierzę, że dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu uda nam się jeszcze
zrealizować wiele potrzebnych inwestycji.
Zapraszam do lektury niniejszego numeru Informatora Samorządowego, w którym zawarta
jest relacja dotycząca naszych wspólnych zmagań.
Wizyta wielbłąda na Orszaku Trzech Króli w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie brała udział w konkursie „Głosuj na wielbłąda”, którego
organizatorem była Fundacja Orszak Trzech Króli. Tegoroczne głosowanie było podzielone na dwa
etapy:
- w pierwszym etapie Wielopole Skrzyńskie otrzymało 1637 głosów zajmując I miejsce,
- w drugim etapie głosować można było na 10 finalistów na profilu Facebook – Wielopole
Skrzyńskie otrzymało 2458 głosów i tym samym zajęło drugie miejsce w konkursie.
W konkursie można było wygrać następujące nagrody:
I miejsce – wizyta wielbłąda,
II miejsce – 3 000 szt. czekoladek do rozdania podczas orszaku,
III miejsce – 2 000 szt. czekoladek do rozdania podczas orszaku.
Ponadto każda miejscowość, która w pierwszym etapie konkursu uzyskała oddany ważnie
głos , otrzyma orszakową koronę. Na Wielopole Skrzyńskie podczas pierwszego etapu oddano 1637
ważnych głosów i tyle koron otrzymamy podczas najbliższych jasełek.
Jednak to nie wszystko, nasze wspólne zaangażowanie i mobilizacja podczas głosowania
w konkursie zostały dostrzeżone i docenione. Dzięki życzliwości anonimowej osoby na nasz orszak
przybędzie wielbłąd. Jestem przekonany, że sprawi to niezwykłą radość dzieciom i uczestnikom tego
wydarzenia.
Już dziś, serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców gminy wraz z rodzinami na
najbliższą edycję „Orszaku Trzech Króli”, która odbędzie się 6 stycznia 2018 roku – Marek Tęczar
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Podsumowanie inwestycji za 2017 rok
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole
Skrzyńskie
Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji
dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Powstająca
sieć kanalizacyjna o długości 11,2 km zapewni możliwość podłączenia ponad 250 gospodarstw domowych
w Wielopolu Skrzyńskim. Oczyszczalnię zaprojektowano w sposób, umożliwiający jej rozbudowę o kolejny kolektor
co w przyszłości pozwoli podłączyć kolejne budynki z kolejnych miejscowości Gminy Wielopole Skrzyńskie
(Nawsia, Glinika i Brzezin).
Wartość inwestycji to 9 636 815,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WP 6 130 466,00 zł. Mamy
nadzieję, że uda się nam również odzyskać 1 mln 800 tys. zł podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym
w przedmiotowym zadaniu, co zmniejszy udział środków własnych z budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie.

Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
W 2017 roku rozpoczęto prace dotyczące rozbudowy
budynku WTZ w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach inwestycji
powstał nowy budynek, w którym utworzone zostaną dodatkowe
pracownie dydaktyczne. W ramach prac wykonano pokrycie
dachowe, montaż stolarki okiennej, instalację wodno –
kanalizacyjną, elektryczną, CO, docieplenie ścian zewnętrznych
oraz elewację akrylową na nowym obiekcie.
Całkowita wartość inwestycji to 2 753 355,00 zł, w tym
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego – 1 927 395,00 zł oraz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
340 128,00 zł.

Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku oraz doposażenie
pracowni szkolnych i poprawa energetyczności kompleksu
Wartość inwestycji to 2 063 674,00 zł, w tym
dofinansowanie z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury
Sportowej 1 000 000,00 zł oraz 907 tys. zł w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020.
W ramach inwestycji wykonano przebudowę kotłowni
gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku, wymianę
oświetlenia z tradycyjnego na ledowe oraz montaż instalacji
fotowoltaicznej ukierunkowanej na produkcję energii na własne
potrzeby.
W nowo powstałym obiekcie wykonano nawierzchnię sportową. W ramach zadania zakupiono również
wyposażenie dla klasopracowni ICT (sprzęt komputerowy, tablicę multimedialną oraz pomoce dydaktyczne, stanowiące
wyposażenie klasopracowni matematyczno-przyrodniczej).
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim
Inwestycja obejmowała przebudowę instalacji
centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia we wszystkich
pomieszczeniach szkolnych na nowoczesne energooszczędne
oświetlenie typu LED, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
(łącznie 4 okna w sali dydaktycznej, 4 okna w pomieszczeniach
gospodarczych, 1 szt. drzwi wejściowe), przebudowę szatni (likwidacja luksfer- montaż 2 okien).
Ponadto w ramach inwestycji wykonano prace na
zewnątrz budynku, które dotyczyły: docieplenia ścian
zewnętrznych szkoły, wykonania elewacji akrylowej oraz
ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji.
Wartość zadania to 433 829,82 zł - w tym uzyskane dofinansowanie dla tej części zadania
w ramach RPO WP wynosi 299 619,00 zł oraz wkład własny budżetu gminy 134 210,82 zł.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego
w Broniszowie
Prace modernizacyjne dla tego obiektu
podzielono na II etapy.
Pierwszy z nich dotyczył docieplenia ścian
zewnętrznych budynku szkoły, wykonania elewacji
akrylowej, ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji,
wymianę oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach
szkolnych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie
typu LED oraz przebudowę instalacji centralnego
ogrzewania. Wartość zadania dla tej części wyniosła 260
025,88 zł - w tym dofinansowanie z UE w ramach RPO
WP - 196 738,75 zł, natomiast wkład własny budżetu
gminy to 63 287,13 zł.
Drugi etap prac dotyczył: wymiany pokrycia dachowego wraz z częścią więźby dachowej,
wymiany rynien dachowych, ocieplenia i zabezpieczenia kominów wentylacyjnych, wykonania tzw.
od-bojówki wokół ścian budynku oraz wykonania prac związanych z izolacją fundamentów.
Wartość zadania dla II etapu to 144 446,00 zł, które sfinansowano w całości z budżetu gminy.
Termomodernizacja budynku „dawnego” przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim
Zakres inwestycji obejmował: docieplenie
ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji akrylowej,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
docieplenie i wykonanie dodatkowej izolacji ścian
fundamentowych, ocieplenie stropu ostatniej
kondygnacji wełną mineralną, remont instalacji
centralnego
ogrzewania,
ocieplenie
kominu
wentylacyjnego, kompleksowy remont pokrycia
dachowego wraz z więźbą dachową (uzupełnienie
elementów więźby dachowej, dodatkowa impregnacja
całości, pokrycie blachą aluminiową, montaż nowego
orynnowania budynku (poziomego i pionowego).
Wartość zadania to 260 268,64 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WP
w wysokości 81 821,37 zł oraz wkład własny budżetu gminy 178 447,27 zł.
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Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
Zadanie obejmowało przebudowę pomieszczeń na
parterze budynku Urzędu Gminy. Odnowione pomieszczenia
przeznaczono na archiwum zakładowe Urzędu Gminy
i pomieszczenia biurowe dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim. Wartość zadania to 90
721,22 zł – środki własne budżetu gminy.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej
w Nawsiu
Inwestycja
obejmowała
budowę
boiska
wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w
miejscowości Nawsie. W ramach zadania powstało boisko
o wymiarach zewnętrznych 24x44 m do gry w piłkę nożną,
koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej
(EPDM), z ogrodzeniem. Obiekt wyposażono w bramki, kosze,
słupki do siatkówki, trybuny zewnętrzne stalowe, stacjonarne dla
108 osób. W ramach inwestycji powstała również siłownia
terenowa, na której zamontowano 6 szt. urządzeń do ćwiczeń.
Obiekt jest oświetlony i ogrodzony.
Wartość zadania to 583 211,65 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00 zł.

Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim - II Etap
Inwestycji i przyłącz energetyczny
Dobiegły końca prace związane z rozbudową i wyposażeniem integracyjnego placu zabaw w Wielopolu
Skrzyńskim - II Etap Inwestycji. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zagospodarowano kolejny fragment terenu
wokół nowo wybudowanego w roku ubiegłym placu zabaw, co niewątpliwie poprawiło estetykę całego obiektu.
Został urządzony ogród sensoryczny oraz plac zabaw na tzw. małym kole, z urządzeniami dla dzieci
sprawnych inaczej oraz siłownia plenerowa dla osób dorosłych. Do dyspozycji mieszkańców oddano siłownię
plenerową.
Całkowita wartość inwestycji to 289 766,75 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie na
realizację tego zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
144
802,00
zł,
wkład
własny
z
budżetu
gminy
wyniósł
144
964,75
zł.
Ponadto obiekt jest oświetlony i uruchomiono monitoring całości placu zabaw i terenów przyległych.
Budowa przyłącza energetycznego wraz z monitoringiem i oświetleniem placu zabaw kosztowała 89 738,00 zł i są to
w całości środki budżetu gminy.
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Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców jest stan techniczny
dróg oraz ilość chodników. Dlatego każdego roku gmina zabezpiecza w budżecie
maksymalnie dostępne środki finansowe na realizację inwestycji podnoszących
bezpieczeństwo pieszych i komfort jazdy kierowców.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa
W 2017 roku przebudowano
1 km 238 m drogi wojewódzkiej Tuszyma –
Ropczyce – Wiśniowa.
Wartość
całkowita
zadania
dotyczącego odnowy nawierzchni drogi to
768 185,00 zł. Dofinansowanie zadania
z budżetu gminy
Wielopole Skrzyńskie
wyniosło 195 000,00 zł. Dofinansowanie
z Samorządu Województwa Podkarpackiego –
573 185,00 zł
Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa
W 2017 roku wybudowano łącznie 395 m bieżących chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej (Glinik 190 m i Wielopole Skrzyńskie 205m). Ponadto w Wielopolu
Skrzyńskim, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z chodnika zamontowano poręcze
ochronne. Koszt dla obu zadań to 474 000,00 zł. Dofinansowanie inwestycji przez gminę
Wielopole Skrzyńskie: 191 800,00 zł i wkład Samorządu Województwa to
282 200,00 zł.

Chodnik - Glinik

Chodnik - Wielopole Skrzyńskie

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Sędziszów Małopolski – Bystrzyca –
Wielopole
Zakończono inwestycję dotyczącą przebudowy
drogi powiatowej Sędziszów Małopolski – Bystrzyca –
Wielopole Skrzyńskie polegającą na budowie chodnika na
odcinku o długości 400 m i szerokości 2 m w Wielopolu
Skrzyńskim. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania
z chodnika zamontowano bariery na długości 180m.
Wykonawcą była Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz
Ozga z Niedźwiady.
Wartość inwestycji to 320 317,92 zł, z czego
66 000,00 zł stanowi dofinansowanie przekazane przez
Gminę Wielopole Skrzyńskie.
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Wykonanie chodnika w ciągu drogi Nawsie Rzeki
Wykonano chodnik w ciągu drogi Nawsie Rzeki na
odcinku o długości 165 mb i szerokości 1,5 m.
Zakres inwestycji obejmował również wykonanie koryta na
ławę pod krawężnik, montaż krawężników, wykonanie koryta
na ławę pod obrzeże oraz podsypki cementowo – piaskowej.
Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlano Drgowe Robert Darłak z Gnojnicy, a wartość inwestycji
wyniosła 8 913,81 zł – środki własne budżetu gminy.

Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Konice i Wielopole – Konice - Rzeki
Inwestycja obejmowała przebudowę drogi
Wielopole – Konice poprzez wykonanie 300 mb chodnika dla
pieszych wzdłuż drogi oraz położenie nowej nawierzchni
bitumicznej na odcinku o długości 910 mb i szerokości od 3,5
do 4,5 m. Zakres prac dla drogi Wielopole - Konice - Rzeki
obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku
o długości 1 km. Termin zakończenia realizacji dla tej części to
czerwiec 2018 roku.
W zakres obu inwestycji wchodzi również:
wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych, przebudowy
przepustów pod drogą oraz odmulenie istniejących rowów.
Koszt inwestycji to 1 253 959,35 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała
dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w wysokości 750 088,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych Broniszów – Szkoła i Broniszów Dół Lasek
W ramach przebudowy drogi gminnej
Broniszów Szkoła powstał chodnik dla pieszych na
długości 300 mb i szerokości 1,5 m prowadzący do
budynku Szkoły Podstawowej im. prof. Karola
Olszewskiego w Broniszowie. Wartość budowy
chodnika to 58 832,35 zł.
W 2018 roku na długości 300 mb zostanie
wykonana również nowa nawierzchnia bitumiczna.
W nadchodzącym roku przebudowana zostanie
również droga gminna Broniszów Dół - Lasek na
długości ponad 3 km.
Inwestycja będzie obejmować wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz
z obustronnymi poboczami i odwodnieniem drogowym. Powstanie również chodnik dla
pieszych na długości 400 m.
Wartość inwestycji to 1 666 040,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 989
815,00 zł ze środków PROW na lata 2014 - 2020 i wkład własny budżetu gminy, który
wyniesie 676 225,00 zł.
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Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec - Szkodna III Etap
Nowa nawierzchnia bitumiczna powstała na odcinku
o długości 549 m. Zakres prac obejmował również utwardzenie
poboczy, odmulenie rowów i wymianę istniejących przepustów
na rury z tworzyw sztucznych,
Koszt inwestycji to 163 440,00 zł – środki własne
budżetu gminy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo
Drogowo - Mostowe z Dębicy.

Budowa drogi Wielopole Podliwek
Zakończono budowę drogi gminnej Wielopole – Podliwek.
Przedsięwzięcie obejmowało położenie nawierzchni
bitumicznej na odcinku o długości 707 m, umocnienie przydrożnych
rowów oraz wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji
ruchu.
Wartość zadania to 639 651,29 zł. Samorząd uzyskał
dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia w wysokości 288 830,00
zł w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Droga Brzeziny - Jaszczurowa – Dzilik
Inwestycja dotyczyła przebudowy odcinka drogi
gminnej Brzeziny Jaszczurowa - Dzilik o długości 135 mb.
Zakres zadania obejmował: wykonanie podbudowy
z kruszywa łamanego, dwóch warstw masy bitumicznej
o szerokości 3 m, odmulenie istniejącego rowu oraz utwardzenie
poboczy kruszywem.
Koszt inwestycji to 46 984,77 zł – środki własne
budżetu gminy.

Przebudowa drogi Brzeziny Rzeki – Jaszczurowa
W ramach współpracy Gminy Wielopole
Skrzyńskie z Gminą Wiśniowa dokonano
przebudowy drogi Brzeziny Rzeki – Jaszczurowa,
która łączy się z drogą powiatową Brzeziny –
Jaszczurowa – Stępina. Na odcinku drogi o długości
141 mb i szerokości 3 m wykonano podbudowę
z kruszywa łamanego o grubości 25 cm,
nawierzchnię bitumiczną i utwardzono kruszywem
pobocza o szerokości 0,5 m.
Koszt inwestycji to 66 547,92 zł – środki własne budżetu gminy. Natomiast Gmina Wiśniowa
wykonała przebudowę tej drogi na odcinku 260 m, łącznie mieszkańcy tego rejonu zyskali 401 m nowej
nawierzchni.
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Przebudowa drogi gminnej Szkodna – Budzisz
W ramach współpracy Gminy Wielopole
Skrzyńskie z Gminą Sędziszów Małopolski przebudowano
320 m drogi gminnej nr 1076688 R Szkodna - Budzisz
w miejscowości Szkodna.
Wartość inwestycji to 38 821,56 zł, natomiast
dofinansowanie zadania z budżetu gminy Wielopole
Skrzyńskie wyniosło 19 410,78 zł.
Dzięki podjętym działaniom przez oba samorządy
mieszkańcy miejscowości Nawsie i Szkodna mogą cieszyć
się nowym odcinkiem przebudowanej trasy.
Dobra współpraca zaprzyjaźnionych samorządów przynosi oczekiwane efekty.

Remont drogi Brzeziny Zalas na Stasika Etap II
Inwestycja
obejmowała
wykonanie
nawierzchni tłuczniowej na odcinku 700 mb.
Wartość inwestycji wynosi 58 220,00 zł,
w tym dofinansowanie z FOGR w wysokości
37 000,00 zł, wkład własny budżetu gminy –10 220,00
zł oraz fundusz sołecki Brzezin – 11 000,00 zł.
Wykonawcą zadania byłą firma Usługi
Budowlano Drogowe Robert Darłak z Gnojnicy.

Przebudowa drogi Brzeziny - Berdechów - Szkoła
W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 1,3 km. Zakres prac
obejmował również wymianę przepustów pod koroną drogi, stabilizację podłoża cementem,
wykonanie podbudowy z kruszywa i wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie
poboczy i odmulenie rowów.
Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała na realizację zadania dofinansowanie
w wysokości 461 000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całkowita
wartość inwestycji: 611 056, 00 zł.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z Dębicy.
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Przebudowa drogi Wielopole Nowa Wieś
Zakończono przebudowę 223 m odcinka
drogi Wielopole Nowa Wieś. Zakres inwestycji
obejmował: wykonanie robót ziemnych pod
nawierzchnią asfaltową, rozebranie przepustów z rur
betonowych o śr 100 cm na rury polietylenowe
spiralnie karbowane, wykonanie poboczy z kruszyw
łamanych, odmulanie rowów. Koszt inwestycji- 116
252,84 zł.
Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo Mostowych w Jaśle.

Remont mostu w ciągu drogi Brzeziny Rzeki
Mieszkańcom Brzezin oddano do użytku nowy most w ciągu drogi Brzeziny Rzeki.
Poprzedni
obiekt
nie
nadawał
się
już
do
eksploatacji
a bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego korzystających z mostu było zagrożone.
Zadanie polegało na demontażu istniejącego mostu, wykonaniu przyczółków
żelbetowych,
montażu
dźwigarów,
poręczy
oraz
regulacji
potoku
w obrębie obiektu.
Koszt inwestycji to 33 632,81 zł – środki własne budżetu gminy. Wykonawcą
inwestycji był Zakład Budowlano Melioracyjny Damian Pociask z Ropczyc.

Przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga
Dobiegają końca prace przy przebudowie przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara
Droga.
Wybudowany nowy przepust w porównaniu do poprzedniego poprawi przepływ wód
i zmniejszy zagrożenie podtopień pobliskich posesji na tym terenie.
Obiekt został wykonany w zupełnie nowej technologii. Światło przepustu jest
większe i dostosowane do przepływu wzbierającej nieraz bardzo gwałtownie wody. To
ramowy przepust żelbetowy o świetle 500 x 155 i długości 16 m.
Zadanie obejmowało również wykonanie nowych najazdów na przepust, peronu dla
pieszych o nawierzchni z żywic syntetycznych, montaż poręczy aluminiowych oraz
umocnienie koryta potoku w obrębie obiektu.
Wartość inwestycji wynosi 627 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na
realizację tej inwestycji z dotacji celowej Skarbu Państwa na Usuwanie Skutków Klęsk
Żywiołowych w wysokości 472 000,00 zł.
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Zamówienia publiczne
Interwencyjne utrzymanie dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
w sezonie zimowym 2017/2018 – wyniki przetargu
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, którego przedmiotem
było „Interwencyjne utrzymanie dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie
zimowym 2017/2018, wyłoniono następujących wykonawców:
Obszary

Wykonawca usługi

Odcinki Dróg

Obszar nr
1

Rol – Mot Sklep Rolno –
Przemysłowy, Andrzej Łuszcz
39-110 Wielopole Skrzyńskie

Broniszów Dół Lasek, Broniszów Szkoła, Broniszów Zagórzyce, Broniszów Zalesie, Broniszów Zapole,
Broniszów Łączki, Broniszów k. Misiaka, Glinik pod Kościół, Glinik Zapole, Glinik Krzysztoniowa
Góra, Glinik Polny Gościniec, Glinik na Cmentarz k. Kościoła

Obszar nr
2

TRAK-BET Produkcja -Sprzedaż –
Usługi
Stanisław Godek Brzeziny 14,
39-111 Brzeziny

Brzeziny Dół na Świerada T., Brzeziny Rędziny, Brzeziny k. J. Świstaka, Brzeziny Dół Południowy,
Brzeziny Dół na Boruta, Brzeziny Rzeki, Brzeziny Łęg, Brzeziny Bukowina, Brzeziny k. Korzeń Jan,
Brzeziny k. Kosiba, Brzeziny k. Drygaś, Brzeziny na Łękawskiego, Brzeziny k. Bełch, Brzeziny na
Przetacznika, Brzeziny Bukowina w kier. Stawy Śliwiński, Brzeziny Rędziny k. Wojnarowski Wiesław,
Brzeziny Zadzile, Brzeziny Stawki k. Berliński, Brzeziny k. Remizy, Brzeziny Dół k. Tabasz, Brzeziny k.
Krawiec

Obszar nr
3

Hard – Tech
Grzegorz Stasiowski,
39-111 Brzeziny 178

Brzeziny Nowa Wieś Kamienica, Brzeziny Górne Nowa Wieś, Brzeziny Górne k. Nowak, Brzeziny
Stara Droga, Brzeziny Rynek, Brzeziny Zagrody, Brzeziny Nowa Wieś k. Sikora Wanda, Brzeziny Nowa
Wieś k. Stanek, Zapór, Brzeziny Baj na Kwiatek, Brzeziny Nowa Wieś k. Świstak

Obszar nr
4

Zakład Handlowo-Usługowy
Grażyna Madeja Mała 87,
39-107 Niedźwiada

Brzeziny Berdechów Szkoła, Brzeziny Berdechów Środkowy, Brzeziny Berdechów Podkościele,
Brzeziny Podkościele, Brzeziny Berdechów Wielki Dział, Brzeziny Pogwizdów, Brzeziny Stawy,
Brzeziny Pogwizdów k. Przywary, Brzeziny Pogwizdów k. Stanek P., Brzeziny Pogwizdów na Chmura
K., Brzeziny Pogwizdów na Chmura J., Brzeziny Łęg k. Sikora, Brzeziny Podkościele
Pogwizdów,Brzeziny na Stanek Z., Brzeziny na Panochę, Brzeziny Pogwizdów k. Legęza, Brzeziny Łęg
k. Kaczor

Obszar nr
5

EUROMONTIG Usługi Spawalnicze
Janusz Bokota
Glinik 381a, 39-106 Łączki
Kucharskie

Glinik Sklep Krzemienica, Glinik Pasieki, Glinik Łysa Góra Mała, Glinik Łysa Góra Jamszcze, Brzeziny
Dół Północny, Glinik Łysa Góra Dąbki, Brzeziny Zalas Na Stasika, Glinik k. Sklepu Pacanowskiego
(Dryja), Brzeziny Baj, Brzeziny Baj Zalas

Obszar nr
6

Agrol-Bud Tęczar Sp. z o.o.
39-110 Wielopole Skrzyńskie 21

Wielopole Sośnice, Wielopole Sośnice Rzeki, Wielopole Sośnice Rzeki k. Malinek, Wielopole
Wytrząska, Wielopole Sośnice Rzeki na Longosz, Wielopole Nowa Wieś Wytrząska, Wielopole
Rynek, Wielopole Wytrząska k. Płoucha, Wielopole Rzegocin k. Budziwojski, Wielopole Rzegocin k.
Łukaszyk, Wielopole Sośnice Rzeki k. Rekiel

Obszar nr
7

Agrol-Bud Tęczar Sp. z o.o.
39-110 Wielopole Skrzyńskie 21

Wielopole Nowa Wieś Różanka, Wielopole Nowa Wieś, Wielopole Nowa Wieś k. Petki, Wielopole
Nowa Wieś k. Arciszewski, Wielopole Nowa Wieś k. Dudy, Wielopole Różanka k. Kozioł, Wielopole
Nowa Wieś Szufnarowa, Wielopole k. Rabacha, Wielopole Grobla, Wielopole Konice Stachorówka,
Wielopole Konice k. Tęczar, Wielopole Konice k. Jaworka, Wielopole Konice Rzeki, Wielopole Konice
k. Rządkowskiego, Wielopole Konice k. Kurowski, Wielopole Konice k. Śledziona

Obszar nr
8

ROL-MOT Sklep Rolno
Przemysłowy Andrzej Łuszcz,
39-110 Wielopole Skrzyńskie 207

Nawsie Szkodna – Bystrzyca, Nawsie Budzisz, Nawsie Budzisz na Skocznie, Nawsie na
Kazimierskiego, Nawsie Szkodna Bystrzyca, Nawsie Szkodna +Traciak Noga, Glinik Jabłonna, Glinik
za Rzeką, Glinik Podlas k. Ziarnika, Glinik Podlas Dział, Glinik Podlas, Wielopole Postronie, Wielopole
Postronie k. Kipy, Wielopole Granice, Brzeziny Dół Północny na Lisaka

Obszar nr
9

ROL-MOT Sklep Rolno
Przemysłowy Andrzej Łuszcz,
39-110 Wielopole Skrzyńskie 207

Nawsie na Sitnika, Nawsie Ścieżki, Nawsie na Rzeczki, Nawsie Słotwina, Nawsie Rędziny, Nawsie
Folwark, Nawsie Rzeki, Nawsie na Staważa, Nawsie k. Janowski Z., Nawsie Ulica, Nawsie Kamieniec,
Nawsie Kamieniec k. Lasek, Nawsie na Kąt, Nawsie k. Maja, Nawsie Stachorówka, Nawsie Kąt k.
Świerad, Nawsie Kąt k. Siuta, Nawsie k. Traciak K., Nawsie k. Kut, Nawsie k. Śledziona, Nawsie
Folwark k. Śledziona Wiesława, Nawsie Zabirów k. Komorowska, Nawsie k. Walczyk, Nawsie Dół k.
Stasiowski, Nawsie k. Sklepu Szpara

Przebudowa drogi Glinik Skórówka
21 listopada 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, którego przedmiotem
była przebudowa 285 m odcinka drogi gminnej Glinik Skórówka. Zakres inwestycji obejmuje
wykonanie min.: podbudowy z kruszyw łamanych oraz nawierzchni asfaltowej.
W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: EUROVIA
POLSKA S.A Bielany Wrocławskie. Termin zakończenia realizacji zadania to 31 maja 2018
roku.
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Przebudowa drogi Nawsie – Kąt
29 listopada 2017 r., rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, którego przedmiotem
zamówienia była przebudowa drogi gminnej Nawsie – Kąt. Wybrano ofertę Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A z Dębicy, które zaoferowało wykonanie przedmiotu
zamówienia za kwotę 191 011, 57 zł. Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie
podbudowy
z
kruszyw
łamanych,
wykonanie
warstwy
profilowej
z masy bitumicznej oraz wykonanie warstwy nawierzchniowej na odcinku o długości 260 m.
Plac budowy został już przekazany i Wykonawca przystępuje do realizacji zadania.
Zamówienie podzielono w taki sposób, aby część robót wykonać w tym roku, natomiast całość
zakończyć do 30 maja 2018 roku. Termin zakończenia realizacji zadania to 31 maja 2018 roku.

Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę budynku Ośrodka Dokumentacji
i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.
Prace remontowe przeprowadzi Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak ze Strzyżowa.
Wyłoniona firma zaoferowała wykonanie tej inwestycji za kwotę 1 940 585,06 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2018 roku.

Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej
19 grudnia 2017 r. gmina ogłosiła przetarg na realizację inwestycji dotyczącej budowy
ujęć
i
stacji
uzdatniania
wody
oraz
sieci
wodociągowej
w miejscowości Glinik. Przedmiot postępowania dotyczy budowy 2 ujęć wody, stacji
uzdatniania wody i ponad 9 km odcinka wodociągu w miejscowości Glinik. Otwarcie przetargu
nastąpi 15 stycznia 2018 roku. Natomiast
przetarg na realizację zadania,
w ramach którego powstanie 3,5 km wodociągu, 1 ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody
w Broniszowie zostanie ogłoszony na początku 2018 roku. W ramach zadania wykonana
zostanie również infrastruktura towarzysząca tj, ogrodzenie, dojazd i monitoring.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania dla miejscowości Glinik to wrzesień
2018 roku, natomiast dla miejscowości Broniszów: wrzesień 2019 roku.

Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie
Gmina ogłosiła przetarg na realizację inwestycji pn: „Nowoczesne usługi
w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”. Przetarg dotyczy zakupu 130
nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkół, opracowanie i wdrożenie
siedmiu e-usług oświatowych (e-oceny, e-usprawiedliwienie, e- najem, e – świetlica, edowozy, e – stołówka, e – nabór) oraz wykonanie infrastruktury sieci WI-FI w szkołach
(pokrycie budynków i placu przed szkołą pełnym zasięgiem). Otwarcie przetargu nastąpi 28
grudnia 2017 roku.

Dostawa sprzętu ICT w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica”
Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego
przez gminę programu rządowego pn. „Aktywna Tablica”. Przedmiot zapytania obejmował zakup
nowoczesnego wyposażenia (tablic interaktywnych, projektorów i głośników), które trafi do pięciu
Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie (SP w Wielopolu Skrzyńskim, SP
w Brzezinach, SP w Brzezinach - Berdechowie, SP w Broniszowie i SP w Nawsiu). Gmina Wielopole
Skrzyńskie otrzymała na realizacje przedsięwzięcia dofinansowanie w ramach realizowanego projektu
w wysokości 80% wartości zadania pozostałe 20% to wkład własny .Wykonawca zaoferował wykonanie
przedmiotu zamówienia za kwotę 72 284,20 zł i jest to firma Quatro z Rzeszowa.
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Wydarzenia
Akcja Honorowego Oddawania Krwi
22 października 2017 roku
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się
kolejna akcja honorowego oddawania
krwi. Krew można było oddawać
w krwiobusie obok Urzędu Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim. Do udziału
w akcji zgłosiło się 59 osób, niestety
wśród zainteresowanych znalazły się
osoby, którym mimo ogromnych chęci
podzielenia
się
swoją
krwią
odmówiono jej pobrania z powodów
zdrowotnych. Ostatecznie krew oddało
50 osób, dzięki czemu uzyskano 22,5
litra tego cennego daru.
Podczas akcji w dowód uznania za długoletnie oddawanie krwi odznakę III
stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wraz z legitymacją stwierdzającą jej
nadanie otrzymała Pani Zofia Rudnicka.
Krew jest niezwykłym darem, bezcennym i niezastąpionym lekiem, którego
nie można wyprodukować w sposób sztuczny. Jedynym źródłem jej pozyskiwania jest
zdrowy człowiek. Akcja Honorowego Krwiodawstwa jest cenną inicjatywą, ponieważ
uświadamia społeczeństwo jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz
krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Zarząd Klubu HDK PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim składa serdeczne podziękowania za aktywność i wysoką frekwencję
krwiodawców na akcji oraz bezinteresowne oddanie cząstki siebie na rzecz osób
potrzebujących oraz za pomoc w promowaniu honorowego krwiodawstwa.
Jubileusz 100 - lecia urodzin Pani Genowefy Bizon z Broniszowa
27 października 2017 roku
w miejscowości Broniszów miało miejsce
niecodzienne wydarzenie - setne urodziny
obchodziła mieszkanka gminy Wielopole
Skrzyńskie Pani Genowefa Bizon.
Z okazji Jubileuszu życzenia złożyli
Jubilatce: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
Pan Marek Tęczar, Inspektor ds. Ewidencji
Ludności Pan Piotr Jaworek oraz Kierownik
Placówki Terenowej KRUS Oddział
w Ropczycach Pan Marek Pająk. Wspaniały
Jubileusz seniorki uczciła również najbliższa
rodzina.
Uroczystość wypełniona szeregiem interesujących wspomnień Jubilatki, przebiegła
w miłej, rodzinnej atmosferze.
Pani Genowefie Bizon jeszcze raz gratulujemy tego pięknego Jubileuszu,
jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości
i miłości.
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25 - lecie Klubu Seniora z Wielopola Skrzyńskiego
28 października 2017 roku Klub
Seniora w Wielopolu Skrzyńskim świętował
25 – lecie swojego istnienia.
Z tej okazji zespół teatralno –
obrzędowy „Wielopolanie” przygotował
ciekawy i różnorodny program artystyczny.
Można było zobaczyć fragment widowiska
obrzędowego
„Jaśkowe Wesele” oraz
„Wielopolskie Zapusty”. Dla uczestników
jubileuszu wystąpił również Kabaret „Kumy
Dorzechowskie” .
Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie życzył Jubilatom zdrowia, dalszych
sukcesów oraz satysfakcji i radości z podejmowanych inicjatyw.
Ideą Klubu Seniora w Wielopolu Skrzyńskim jest aktywizacja osób starszych, zmierzająca do
poprawy jakości ich życia m.in. poprzez twórcze organizowanie czasu wolnego. Przez lata Klub Seniora
bierze aktywny udział w życiu społecznym, tym samym reprezentuje i promuje gminę Wielopole
Skrzyńskie.

11 Listopada Święto Niepodległości
11 listopada 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się gminne obchody Święta
Niepodległości. Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się zapaleniem zniczy i złożeniem
okolicznościowych wiązanek pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.
Następnie w miejscowym kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim
odbyła
się
uroczysta
Msza
św.
w
intencji
Ojczyzny.
Dalsza część uroczystości kontynuowana była w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali w tradycyjnym
pochodzie przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej w Brzezinach.
Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie
zaprezentowały montaż słowno – muzyczny pt. „Pisk Białego Orła”, który nawiązywał do okresów
niewoli i odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uroczystość wzbogacił wspólny występ połączonych chórów: Męskiego Chór „Rolników”
z Wielopola Skrzyńskiego oraz Męskiego Chóru „Echo” z Jasła, które wykonały koncert pieśni
patriotycznych. Na scenie zaprezentował się również Zespół regionalny „Wielopolanie” z Wielopola
Skrzyńskiego oraz Mażoretki, które działają przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach.
Wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane w naszej gminie z okazji Święta
Niepodległości nie powstałyby bez zaangażowania szeregu osób, którym serdecznie dziękuję. Już dziś
zapraszam wszystkich Państwa do aktywnego włączenia się w jubileuszowe obchody 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości w przyszłym 2018 roku – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Zbiórka makulatury na budowę studni w Afryce
Mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie przyłączyli się do akcji „Studnia za
makulaturę”, prowadzonej na Podkarpaciu przez przeworskich wolontariuszy. Aktualnie
zebrano 3 320 kg makulatury, a pieniądze z jej sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę
studni w Afryce.
Akcję znacząco wsparli uczniowie Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka
Zbroi w Brzezinach, którzy łącznie zebrali 1200 kg zużytego papieru. Zbiórkę makulatury
przeprowadziły wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas pod nadzorem Pani Agnieszki Kosydaropiekun SKC. Uczennice klasy szóstej: Zuzanna Wojnarowska, Karolina Wojnarowska,
Karolina Zelek skrupulatnie ważyły i zapisywały na listach przynoszoną przez dzieci
makulaturę. Uczniowie za udział w akcji otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
Serdecznie dziękuję mieszkańcom, właścicielom sklepów, uczniom wszystkich szkół
podstawowych i rodzicom za włączenie się do akcji i zapraszam do dalszego uczestnictwa.
Makulaturę można składać jak do tej pory w specjalnie do tego przeznaczonym niebieskim
kontenerze, który znajduje się na placu parkingowym za Urzędem Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Projekt „Bakcyl” – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży
Gmina Wielopole Skrzyńskie dołączyła do
projektu „Bakcyl” - Bankowcy
dla Edukacji
Finansowej Młodzieży. Porozumienie o współpracy
w
zakresie
edukacji
ekonomicznej
i
cyberbezpieczeństwa
pomiędzy
sektorem
finansowym a samorządem lokalnym zostało
podpisane przez Pana Marka Tęczara Wójta
Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Związek Banków
Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.
Udział w projekcie ma na celu przekazanie
praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności
wykorzystywania usług finansowych, tak aby
ułatwić młodzieży świadomy i pomyślny start
w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.
W ramach projektu „Bakcyl”, skierowanego dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu naszej gminy mogą być realizowane następujące działania z zakresu
edukacji finansowej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni: cykl lekcji prowadzonych przez
wolontariuszy z banków, konkursy, spotkania młodzieży z ekspertami-kadrą zarządczą instytucji
bankowych.
W Szkole Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach odbyły się
już zajęcia pod tytułem "Od oszczędzania do inwestowania" oraz "Twoje pieniądze". W roli
edukatorów występują przeszkoleni przez Fundację do tej roli wolontariusze, na co dzień
pracownicy sektora bankowego. Zajęcia w Szkole Podstawowej w Brzezinach zostały
przeprowadzone przez Panią Martę Wójcik - wolontariusza z Banku Spółdzielczego
w Wielopolu Skrzyńskim.
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VI Powiatowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej im. Jerzego Kipy
2 i 3 grudnia 2017 roku
w budynku Hali Widowiskowo –
Sportowej w Ropczycach 21 drużyn z
powiatu ropczycko – sędziszowskiego,
a także zaproszona reprezentacja ze
Słowacji, brały udział
w VI
Powiatowym Turnieju Halowej Piłki
Nożnej im. Jerzego Kipy.
Zawody zorganizował Gminny
Ośrodek
Kultury
i
Wypoczynku
w
Wielopolu
Skrzyńskim.
Turniej odbył się pod honorowym patronatem: Starosty Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego Witolda Darłaka, Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka, Wójta Gminy
Wielopole Skrzyńskie Marka Tęczara, Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Mieczysława Golby, Dyrektora Naczelnego Zakładu Produkcyjnego Cukrownia Ropczyce
Mariusza Maziarza.
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim składa serdeczne
podziękowanie fundatorom nagród drużynowych i indywidualnych.
Wielopolanie uczcili 27 rocznicę śmierci Tadeusza Kantora
W związku z przypadającą 8 grudnia 2017 roku – 27 rocznicą śmierci sławnego rodaka Tadeusza
Kantora, delegacja z Wielopola Skrzyńskiego odwiedziła grób Artysty w Krakowie. Kwiaty złożyli: Pan Łukasz
Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Jan Świstak członek Rady Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Marcin Świerad Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim, Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora.
oraz Pan Marek Śliwiński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim wraz z gronem
pedagogicznym.
Rocznicę śmierci Patrona wielopolskiej szkoły uczcili uczniowie. Z tej okazji odbył się uroczysty apel
przygotowany przez młodzież z klas siódmych pod okiem Pani Magdaleny Tęczar - Siuśko i Pana Janusza
Gąsiora. Młodzież przybliżyła postać, życie i twórczość Artysty. Na zakończenie wręczono dyplomy
i nagrody dla uczniów, którzy chętnie podjęli się zadania napisania referatu na temat,,Co wiesz o swoim patronie
szkoły?''. Następnie uczniowie przeszli na wielopolski rynek pod pomnik Tadeusza i Zosi, aby zapalić tam zniczsymbol pamięci.
Wieczorem w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim została odprawiona Mszę św. w intencji
Tadeusza Kantora. Następnie mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego zgromadzili się na rynku, aby obejrzeć
happening pt. „Gdzie jest śnieżny pył” w wykonaniu grupy teatralnej „Kantor Wymiany Myśli”. Według
scenografii i reżyserii Pani Moniki Adamiec.
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Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej Szkół Podstawowych
14 grudnia 2017 r. w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka
„ZBROI” w Brzezinach odbył się Mikołajkowy
Turniej
Halowej
Piłki
Nożnej
Szkół
Podstawowych klas 1 – 4 z terenu gminy
Wielopole Skrzyńskie.
Do udziału w rozgrywkach zgłosiły się
szkoły podstawowe z Berdechowa, Nawsia,
Broniszowa, Wielopola Skrzyńskiego (2 drużyny)
oraz drużyna gospodarzy z Szkoły Podstawowej
w Brzezinach.
Po zakończeniu zmagań piłkarskich pojawił się Św. Mikołaj, który obdarował
wszystkich uczestników prezentami.
Organizator Turnieju – Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim dziękuje wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz ich opiekunom za udział
w rozgrywkach, a także Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzezinach za udostępnienie
sali.

XIV Edycja Gminnej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
16 grudnia 2017 roku w sali
gimnastycznej Publicznego Gimnazjum
w Wielopolu Skrzyńskim już po raz XIV
Gminna Amatorska Liga Piłki Siatkowej
wznowiła rozgrywki sportowe, które potrwają
do marca 2018 roku. Organizatorem wydarzenia
jest Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim. Do obecnej edycji
rozgrywek przystąpiło pięć drużyn z terenu
gminy Wielopole Skrzyńskie.

Ogłoszenia
Spis zwierząt gospodarskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przypomina rolnikom
o obowiązku
dokonania spisu wszystkich zwierząt gospodarskich
najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku.
Spis należy przekazać do kierownika Biura
Powiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem
poczty
lub
przy
użyciu
e-PUAP
w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia.
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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2016r. poz. 250)
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że
Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19
października 2017 r. podjęła nową uchwałę Nr
XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy
Wielopole Skrzyńskie
(Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. poz.3684).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie obowiązują
od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą :
• 4,50 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
• 15,00 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

1.Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel
nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
2.Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych w terminie 14
dni od daty zaistnienia zmiany.
3.Opłatę należy wnosić w poniższych terminach :
- za styczeń, luty i marzec do 31 marca
- za kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca
- za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września
- za październik, listopad i grudzień do 15 grudnia.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kasie Urzędu Gminy, przelewem na rachunek bankowy nr 67 9173 0002
0000 0273 2000 1060 oraz w drodze inkasa.
4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja
określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie
z art. 6m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5.Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 4 lub pod nr tel. 17
2214463.
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Klub HDK PCK „Solidarne Serce”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
wszystkim honorowym krwiodawcom, ich rodzinom
i bliskim najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych
i ciepłych chwil, odpoczynku od codziennego
zabiegania, a w Nowym 2018 Roku wszelkiej
pomyślności oraz dużo zdrowia,
by móc go dzielić z innymi.
Zarząd Klubu HDK PCK "Solidarne Serce"
przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

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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