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Informacje Wójta Gminy
Budżet Gminy Wielopole Skrzyńskie 2018 rok
Szanowni Państwo, 23 stycznia 2018 roku odbyła się XXXVIII Sesja Rady
Gminy Wielopole Skrzyńskie, podczas której jednogłośnie przyjęto uchwałę
w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok. Pragnę zaznaczyć, że
jest to przełomowy budżet, w którym ujęto wiele zadań i inwestycji dotyczących
obszaru całej naszej gminy.
Dochody gminy wynoszą 56 238 720,00 zł, natomiast wydatki
62 013 720,00 zł, co oznacza 5 775 000,00 zł deficytu. Do zwiększenia budżetu
przyczyniły się m.in.: środki zewnętrzne uzyskane przez samorząd na realizacje
wielu inwestycji w 2018 roku. Ogromnie cieszy fakt, że kwota 28 459 279,00 zł to
pieniądze przeznaczone na inwestycje, w tym 19 125 700,00 zł to dotacje na
finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.
Na wzrost budżetu wpływ ma również dotacja celowa budżetu państwa –
przeznaczona na realizację programu Rodzina 500+, wynosząca 7,7 mln zł – którą
otrzymają uprzywilejowane rodziny. Środki te służą poprawie jakości życia
mieszkańców i przyczynią się do rozwoju gminnej gospodarki w każdym jej
sektorze. Gmina realizuje również projekt pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę
jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Na realizację
zadania otrzymaliśmy ponad 4 mln zł dofinansowania. Otrzymane wsparcie zostanie
przeznaczone na montaż 345 instalacji OZE (kolektory słoneczne i instalacje
fotowoltaiczne) w 326 obiektach mieszkalnych na terenie naszej gminy. To projekt
z udziałem funduszy europejskich, który bezpośrednio wspiera mieszkańców
uczestniczących w jego realizacji.
Wysokość uzyskanego dofinansowania może jeszcze wzrosnąć z uwagi na
toczące się procedury oceny złożonych przez gminę wniosków m.in. na rozbudowę
istniejącego placu zabaw, przebudowę dróg, remont Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Jako samorząd inwestujemy głównie
w przedsięwzięcia wpływające znacząco na poprawę jakości życia mieszkańców,
przy czym staramy się wykorzystywać wszystkie dostępne możliwości pozyskania
środków zewnętrznych.

W 2018 roku będziemy na bieżąco monitorować możliwości pozyskiwania
środków zarówno z budżetu państwa oraz UE m.in. na budowę boisk przyszkolnych
w Gliniku i Brzezinach, remonty dróg gminnych, rozbudowę oświetlenia ulicznego,
budowę chodników i parkingów, a także doposażenie placówek oświatowych
i kulturalnych.
Wśród priorytetowych inwestycji na 2018 rok wymienić należy m.in.:
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Kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - wartość
całej inwestycji to 10 mln zł, w tym uzyskane dofinansowanie w ramach RPO WP 6 026 815,00
zł.
Budowę ujęć, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach
Broniszów i Glinik - wartość całej inwestycji to ponad 3 mln zł. Gmina Wielopole
Skrzyńskie otrzymała 1 999 406,00 zł – unijnego wsparcia na realizację przedsięwzięcia
w ramach PROW na lata 2014-2020.
Realizację projektu „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala
Hałabały” - ogólna wartość projektu wynosi 1 199 906,40 zł w tym 1 079 906,00 zł to
środki unijne natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy i wkład
prywatny).
Realizację projektu pn. „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych
Gminy Wielopole Skrzyńskie” - całkowity koszt realizacji projektu to 1 599
569,00 zł natomiast dofinansowanie z RPO WP wynosi 1 359 634, 00 zł.
Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec
i Wielopole Skrzyńskie - Wartość ogólna projektu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie to
5 417 949,00 zł. oraz otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
to 4 264 127,00 zł.
Kontynuację
rozbudowy i wyposażenia budynku Warsztatów Terapii
Zajęciowej - wartość inwestycji to 2 753 355,00 zł w tym dofinansowanie z RPO
WP – 1 927 395,18 zł i PFRON – 340 128,00 zł.
Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim - wartość całkowita zadania to 2 846 373,90
zł w tym otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WP w wysokości 2 419 417,
00 zł.
Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Wielopole Skrzyńskie (budynek Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu
Skrzyńskim) całkowita wartość projektu to 1 508 832,00 zł w tym dofinansowanie
w ramach RPO WP wynosi 1 001 580,00 zł.
Przebudowę dróg gminnych (Brzeziny – Pogwizdów, Wielopole – Konice,
Wielopole Konice – Rzeki, Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła,
Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa) – wartość przedsięwzięcia to 4 655 960,00
zł. Gmina otrzymała na realizację inwestycji dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w wysokości 2 716 086,00 zł.
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Do planowanych inwestycji na ten rok należy zaliczyć również:
1. Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim - Gmina
Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o dofinansowanie zadania pn. „Nowa jakość oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim”.
W ramach zadania zaplanowano prace remontowe w budynku GOKiW obejmujące
min: remont posadzki, sceny, montaż instalacji niezbędnych do oświetlenia, nagłośnienia,
klimatyzacji, montaż systemu kotarowego oraz adaptację akustyczną sali widowiskowej.
Zakupione zostanie również nagłośnienie i oświetlenie niezbędne do wyposażenia budynku.
Wartość zadania wynosi 624 638, 00 zł, w tym kwota wnioskowanego
dofinansowania to 499 710,00 zł, natomiast wkład budżetu gminy to 124 927,00 zł.
2. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wielopolu Skrzyńskim – Gmina Wielopole
Skrzyńskie
złożyła
wniosek
do
Ministerstwa
Sportu
i
Turystyki
o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie otwartej Strefy Aktywności w Wielopolu
Skrzyńskim”. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie obszaru istniejącego już placu
zabaw obok kościoła w Wielopolu Skrzyńskim.
W ramach zadania powstanie ogólnodostępna strefa sprzyjająca aktywności sportowej
mieszkańców. Zaplanowana inwestycja obejmuje m.in.: dodatkowe wyposażenie siłowni
plenerowej, zakup sprzętu do ćwiczeń, urządzeń sprawnościowych dla dzieci,
zagospodarowanie obiektu poprzez wykonanie nasadzeń z krzewów ozdobnych, a także prac
związanych z przygotowaniem terenu: drenażu, odwodnienia, kanalizacji deszczowej.
Wykonany zostanie również chodnik z kostki brukowej. Obiekt zostanie doposażony w 4
ławki, ławkostoły, podwójny stół do gry w szachy i chińczyka oraz pozostałą infrastrukturę tj.
kosze na śmieci, tablice z regulaminem.
Całkowita wartość inwestycji to 213 215,00 zł. Realizacja inwestycji pozwoli
zagospodarować istniejący teren rekreacyjny. W miarę możliwości finansowych gmina będzie
starać się o wykonanie Miniorlika dla dzieci oraz alejki wzdłuż ogrodzenia. Mamy nadzieję, że
na to przedsięwzięcie również uzyskamy dofinansowanie z środków zewnętrznych.
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, którego przedmiot
dotyczy wyposażenia budynku kulturalno oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim.
Przedmiot projektu obejmuje wyposażenie m.in. świetlicy, jadalni, kuchni i pokojów gościnnych
oraz wykonanie sieci Wi-Fi. Wymienione pomieszczenia nie zostały odpowiednio wyposażone podczas I
etapu realizacji zadania.
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. Zakładany koszt inwestycji to 93 924,10 zł w tym wnioskowane
dofinansowanie wynosi 59 763,00 zł.
Gmina wnioskuje o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia, którego celem jest odnowienie,
uporządkowanie, oznakowanie zabytkowych budowli lub obiektów małej architektury, znajdujących się na
obszarze LGD C.K. Podkarpacie.
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5. Budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie –
zakres inwestycji obejmuje: budowę chodnika w miejscowości Glinik na odcinku o długości 996 m wraz
z zatokami autobusowymi. Powstały trakt dla pieszych będzie kontynuacją istniejącego już chodnika
prowadzącego w kierunku Wielopola Skrzyńskiego po zjazd w kierunku przysiółka „Podlas”.
Opracowanie
dokumentacji
dla
wykonania
chodnika
w tej miejscowości zostało już zlecone wykonawcy, którym jest firma PRO INWEST Wyżykowski
Łukasz z Brzozowa. Koszt opracowania dokumentacji to 54 000,00 zł. Natomiast w miejscowości
Wielopole Skrzyńskie zaplanowano budowę brakującego elementu bezpieczeństwa ruchu - łączącego już
wybudowane chodniki na potoku Liwek. Powstanie również chodnik wraz z przejściem dla pieszych
obok „Delikatesów Centrum” - po lewej stronie
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole
Skrzyńskie – w ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku
o długości 822 m. Przeprowadzone prace będą kontynuacją zadania zakończonego w ubiegłym roku na
odcinku prowadzącym z Wielopola Skrzyńskiego w kierunku Wiśniowej. Gmina przeznaczyła już środki
finansowe na realizację zadania w wysokości 113 500,00 zł.
Ponadto samorząd aktywnie stara się o przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej obejmującej
wykonanie przejścia dla pieszych w centrum Wielopola Skrzyńskiego (obok dworca autobusowego).
Realizacja zadania znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.
7. Wydatki na drogi publiczne gminne - gmina zgłosiła Wojewodzie Podkarpackiemu propozycję 5
zadań dofinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach
dofinansowania przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w następującej kolejności:
1. Glinik Pasieki – odcinek o długości 1 460 m.
2. Broniszów- Zalesie – odcinek o długości 479 m.
3.Brzeziny Podkościele – odcinek o długości 990 m.
4. Wielopole – Frysztak – odcinek o długości 620 m.
5. Nawsie – Rzeczki – odcinek o długości 500 m.
Przewidywana wartość tych inwestycji to 2 300 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi
80% wartości zadania.
8. Przebudowa drogi Brzeziny – Bukowina – Mała – w ramach zadania zaplanowano przebudowę
drogi na odcinku o długości 2,8 km. Koszt zadania to 2 386 401,00 zł, w tym dofinansowanie
z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej to:
1 193 200,00 zł .
Dodatkowo w 2018 roku zaplanowano przebudowę drogi: Brzeziny – Zagrody, Wielopole
Konice pod Masarnią oraz Wielopole - Nowa Wieś w kierunku Szufnarowej. Gmina złożyła wnioski
o dofinansowanie realizacji tych zadań w ramach działania p.n. „Budowa lub modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. Prace będą obejmować wykonanie robót ziemnych oraz nawierzchni
z kruszywa. Gmina wnioskuje o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
Ponadto w 2018 roku prowadzone będą prace dotyczące przebudowy drogi gminnej Nawsie
Kąt na odcinku o długości 260 m oraz Glinik – Skórówka – odcinek o długości 285 m. Postępowania
przetargowe na wyłonienie wykonawców tych inwestycji przeprowadzono w IV kwartale 2017 roku.
Środki na realizację inwestycji przeznaczone zostaną z budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Informacja dla uczestników projektu pn. „Rozwój OZE szansą na
poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole
Skrzyńskie”
Gmina
Wielopole
Skrzyńskie w partnerstwie
z gminą Niebylec realizuje
projekt pn. „Rozwój OZE
szansą na poprawę jakości
życia
mieszkańców
gmin
Niebylec
i
Wielopole
Skrzyńskie” w ramach RPO
WP na lata 2014-2020.
Aktualnie gmina przystąpiła do rozesłania umów dla mieszkańców, którzy
zakwalifikowali się do udziału w projekcie.
Do 30 marca 2018 roku mieszkaniec zobowiązany jest dostarczyć do
Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim (pokój nr 10 lub 11 w godzinach od
7:30 do 15:30) podpisaną umowę wraz z dowodem wpłaty.
Termin wniesienia wpłat na konto projektu wyznaczono do dnia
21 marca 2018 roku. W tytule wpłaty należy wpisać: wkład własny OZE – imię,
nazwisko i adres zgodny z deklaracją uczestnictwa w projekcie.
W wysyłanych umowach zawarte są szczegółowe informacje dotyczące
wdrożenia projektu, wysokości transzy wkładu własnego, jaką należy wpłacić na
konto za wybraną instalację.
Kolejnym etapem realizacji projektu będzie ogłoszenie przetargu. Po
ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy nastąpi proces montażu instalacji.
Projekt dla Gminy Wielopole Skrzyńskie obejmuje: 345 szt. instalacji OZE
(kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne), które zostaną zamontowane na
budynkach mieszkalnych. Wówczas nastąpi ostateczne realizowanie projektu.
Całkowita wartość projektu to 12 678 741,54 zł, w tym dofinansowanie
wyniesie 9 898 606,82 zł. Wartość inwestycji dla naszej gminy to 5 417 949,00 zł,
natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania 4 264 127,00 zł.
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Informacje o inwestycjach
Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje inwestycję polegająca na przebudowie
budynku Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim.
Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Aktualnie dobiegają końca prace
przy dachu budynku. Zdemontowano dachówkę, którą następnie oczyszczono
w całości i ponownie zamontowano. Wykonane zostanie również nowe orynnowanie
oraz montaż instalacji odgromienia. Wewnątrz budynku wykonano nowe wylewki na
parterze. Częściowo wykonano również iniekcje przeciwwilgociowe.
Prace remontowe obejmują również:
1. Uporządkowanie terenu wokół budynku - wymianę istniejącej kostki, instalację
obiektów małej architektury (ławek ogrodowych), wprowadzenie zieleni niskiej,
instalację oświetlenia terenu i wykonanie oświetlenia elewacji budynku.
2. Roboty budowlane - przebudowę części pomieszczeń, w tym wykonanie ścianek
działowych, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację
części poddasza dotychczas nieużytkowanego na cele ekspozycyjne, wymianę stolarki
okiennej
i
drzwiowej,
renowację
tynków
zewnętrznych
i wewnętrznych oraz sufitów.
3. Instalacje wewnętrzne – wykonanie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, gazu,
centralnego ogrzewania, klimatyzacji, elektrycznej, instalacji sygnalizacji
przeciwpożarowej, monitoringu oraz antywłamaniowej.
Koszt prac remontowych to 1 940 585,06 zł, a termin zakończenia realizacji
zaplanowano na sierpień 2018 r. Wykonawcą zadania jest Firma Handlowa ROSE
Tomasz Leszczak ze Strzyżowa.
W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie (m.in: laptop,
monitory interaktywne, kolumny głośnikowe) mające na celu wykonanie aranżacji
przestrzeni ekspozycyjnej wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego.
Wartość całkowita projektu: 2 846 373,90 zł, w tym otrzymane dofinansowanie
w ramach RPO WP w wysokości 2 419 417, 77 zł. Termin zakończenia realizacji
projektu to 30 września 2018 roku.
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Rozbudowa WTZ w Wielopolu Skrzyńskim
Trwają prace związane z rozbudową budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim. Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz
budynku.
Celem zadania jest m.in: umieszczenie wszystkich pracowni w obrębie jednego
budynku (dotychczas w dwóch). Efektem tej inwestycji będzie wzbogacenie oferty
terapeutycznej warsztatów.
Nowe pracownie umożliwią rozszerzenie różnorodności
rehabilitacji o kolejne zajęcia poprawiające samodzielność uczestników. Dzięki nowym
rozwiązaniom architektonicznym cała placówka zostanie przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wartość inwestycji to 2 753 355,00 zł, w tym dofinansowanie z RPO WP – 1 927
395,18 zł i PFRON – 340 128,59 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlu
i Usług „KK-BUD” sp.j. J.Klara, F.Kraś z Krosna. Termin zakończenia prac to maj 2018 r.
Warto inwestować w takie przedsięwzięcia ponieważ środki przeznaczone przez
gminę na utrzymanie WTZ to zaledwie 5% kosztów funkcjonowania placówki. Pozostała
część jest finansowana ze środków PFRON 90% oraz środków Starostwa Powiatowego
w Ropczycach 5%.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku
Dobiegły końca prace związane
z budową sali gimnastycznej w Gliniku. Zakres
inwestycji obejmował m.in.: budowę sali
gimnastycznej o wymiarach areny 12mx24m,
budowę zaplecza socjalnego sali(sanitariaty,
szatnie, pokój nauczycieli WF, pomieszczenie
magazynowe
na
sprzęt
sportowy,
pomieszczenie wentylatorowni) oraz zakup
wyposażenia sportowego (drabinki, słupki
i siatka do piłki siatkowej, bramki z siatkami do
piłki ręcznej, tablice wyników).
W nadchodzącym tygodniu zostanie przeprowadzony odbiór techniczny. Aktualnie
przygotowywana jest dokumentacja do odbioru końcowego. W okresie wiosennym
przeprowadzone zostaną prace dotyczące zagospodarowania terenu wokół obiektu. Po
otrzymaniu pozytywnej decyzji na użytkowanie wydanej przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego – sala zostanie przekazana do użytku Szkole Podstawowej.
Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KK-BUD" Sp.
J. J.Klara i F.Kraś z Krosna.
Wartość inwestycji to 2 063 674,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju
Regionalnej Infrastruktury Sportowej 1 000 000,00 zł oraz 907 000,00 zł w ramach RPO WP
na lata 2014 -2020.
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Budowa
kanalizacji sanitarnej
w Wielopolu Skrzyńskim

i

oczyszczalni

ścieków

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków. Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Zadanie realizowane jest w ramach
projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości
Wielopole Skrzyńskie” , na który gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na
lata 2014 – 2020.
W części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków powstaje budynek techniczno
– socjalny, na którym
aktualnie wykonywana jest więźba dachowa.
W
najbliższym
czasie
będą
prowadzone
prace
związane
z wykonaniem pokrycia dachowego. W ramach inwestycji wykonano również zbrojenie
pod
budynek
kraty
i
zamontowano
transformator.
Ponadto
w ramach zadania wybudowany zostanie zbiornik ścieków dowożonych, taca ociekowa
oraz kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych dla wozów asenizacyjnych.
Wykonane zostanie również oświetlenie i ogrodzenie terenu, a także place manewrowe.
Zakres inwestycji obejmuje również zakup pełnego wyposażenia oczyszczalni
i zaplecza sanitarnego.
Oczyszczalnię zaprojektowano w sposób umożliwiający jej rozbudowę
o kolejny kolektor, co w przyszłości umożliwi podłączenie budynków
z kolejnych miejscowości Gminy Wielopole Skrzyńskie (Nawsia, Glinika i Brzezin).
Termin zakończenia budowy oczyszczalni to wrzesień 2018 roku.
Koszt inwestycji to 5 179 115,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WP
wyniesie 3 236 592,00 zł oraz wkład własny, poniesiony przez gminę
w wysokości 1 942 523,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma P.P.H. „EKO-SYSTEMPOLSKA” z miejscowości Tajęcina.
W ramach zadania powstaje również sieć kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 11,2 km, która zapewni możliwość podłączenia ponad 250 gospodarstw
domowych w Wielopolu Skrzyńskim. Aktualnie wykonano już 7,5 km sieci kanalizacji
sanitarnej.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
i Drogowych w Krośnie. Wartość przedsięwzięcia to 4 457 700,00 zł, w tym
dofinansowanie w ramach realizowanego projektu wynosi 2 785 757,00 zł, natomiast
wkład własny z budżetu gminy to 1 671 943,00 zł.
Termin zakończenia realizacji tej części przedsięwzięcia to sierpień 2018 roku.
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Zamówienia publiczne
Dostawa materiałów drogowych w 2018 roku
14 lutego 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę
materiałów drogowych w 2018 roku. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
w postaci klińca 4-31,5 mm w ilości około 4000 Mg (t) z możliwością zamiany części
na frakcje tłucznia 31,5 – 63 mm, po takiej samej cenie. Zamówiona ilość materiału
może ulec zmianie. Materiał ma być dostarczony na miejsce wskazane przez
zamawiającego – w miarę potrzeb do końca 2018 roku lub do wykorzystania
zamówionej ilości.
Wybrano ofertę wykonawcy Jacek Mularski z Wiśniowej, który zaoferował
cenę brutto za 1 tonę kruszywa w wysokości 54,98 zł. Umowa na realizację zadania
została podpisana 22 lutego 2018 roku.

„Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole
Skrzyńskie”- Wdrożenie e- usług oraz wykonanie infrastruktury
serwerowej i sieci bezprzewodowej
22 lutego 2018 r gmina podpisała umowę na dostawę 130 sztuk
komputerów, które zakupione zostaną w ramach realizowanego projektu pn.
„Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”,
dofinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.
Zakupiony sprzęt komputerowy będzie dostarczony do następujących
placówek oświatowych: SP w Gliniku, SP w Wielopolu Skrzyńskim, SP
w Broniszowie, SP w Nawsiu, SP w Brzezinach, SP w Brzezinach – Berdechowie,
Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim oraz Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim.
Termin dostawy sprzętu to marzec 2018 r.
Dostawcą sprzętu będzie firma InFast z Rzeszowa wyłoniona w pierwszym
postępowaniu przetargowym, która zaoferowała wykonanie przedmiotu dostawy za
kwotę 384 800,00 zł netto.
Otwarcie II przetargu na realizację inwestycji dotyczącej wdrożenia
nowoczesnych usług w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy oraz sieci
bezprzewodowej nastąpiło 31 stycznia 2018 roku. Wpłynęło dwie oferty na część
dotyczącą wdrożenia e-usług oświatowych. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
Firma Agendo Sp. z o.o. z Rzeszowa, która zaoferowała wykonanie tej części
zamówienia za kwotę 600 855,00 zł. Aktualnie trwa ocena złożonych przez
wykonawców dokumentów.
Przetarg w części dotyczącej wykonania infrastruktury serwerowej i sieci
bezprzewodowej został unieważniony ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg
na tą część zostanie ogłoszony ponownie.
Całkowity koszt realizacji projektu to 1 599 569,00 zł, natomiast
dofinansowanie z RPO WP wynosi 1 359 634, 00 zł.
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Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Wielopole Skrzyńskie
20 lutego 2018 roku nastąpiło otwarcie przetargu pn. „Modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie”. Wpłynęło 7 ofert, aktualnie trwa procedura ich oceny. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma WALMAR Waldemar Marciniak z Sędziszowa Małopolskiego,
który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 925 074, 59 zł.
Przedmiot zamówienia dotyczy modernizacji energetycznej budynku Urzędu
Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim. Prace obejmują m.in. wymianę stolarki
i ślusarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych
styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego, ocieplenie
ścian fundamentowych i ścian piwnic, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną
mineralną, remont instalacji centralnego ogrzewania, remont instalacji oświetlenia,
remont instalacji odgromowej.
Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na sierpień 2018 roku.

Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Glinik i Broniszów
9 lutego 2018 roku gmina Wielopole Skrzyńskie ogłosiła przetarg na budowę
ujęć
wody,
stacji
uzdatniania
wody
oraz
sieci
wodociągowej
w miejscowościach Broniszów i Glinik.
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części : część I obejmuje budowę ujęć
wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Glinik.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące obiekty: studnie głębinowe GL - 2
i GL- 3, stacja uzdatniania wody, zbiornik wody uzdatnionej o poj. 200 m3 zbiornik
wód popłucznych o poj. 40 m3. Wykonana zostanie również infrastruktura
towarzysząca tj. place manewrowe, chodniki i ogrodzenie obiektu.
W ramach zadania wykonawca zrealizuje budowę sieci wodociągowej o szacowanej
długości 9 263,4 m.
Część II zamówienia obejmuje budowę ujęć wody, stację uzdatniania wody,
sieć wodociągową w miejscowości Broniszów. W ramach zadania wykonane zostaną
następujące obiekty: studnia głębinowa BR-1, stacja uzdatniania wody, zbiornik wody
uzdatnionej o poj. 100 m3, zbiornik wód popłucznych o poj, 40 m3. Wykonana
zostanie także infrastruktura towarzysząca (place manewrowe, chodniki, ogrodzenie
obiektu). W ramach zadania wykonawca zrealizuje budowę sieci wodociągowej
o szacowanej długości 3 491,2 m.
Do końca listopada 2018 roku zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody,
zbiornik i sieć od ujęć do Szkoły Podstawowej w Gliniku.
Termin zakończenia wszystkich robót zaplanowano na czerwiec 2019 roku.
Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 7 marca 2018 roku.
Dla przypomnienia Gmina Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania
otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości
1 999 406,00 zł.
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Wydarzenia
Akcja Honorowego Oddawania Krwi
21 stycznia 2018 roku
w Wielopolu Skrzyńskim miała miejsce
pierwsza tegoroczna Akcja Honorowego
Oddawania Krwi, zorganizowana przez Klub
HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
Chęć oddania krwi zgłosiło aż 59
osób z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie i
ościennych miejscowości. Ostatecznie krew
mogło oddać 47 dawców.

Do akcji przyłączyli się również funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Ropczycach, którzy chętnie podzielili się z potrzebującymi najcenniejszym
darem życia. Podczas akcji pozyskano ponad 21 litrów krwi.
Bezinteresowny udział w realizacji idei honorowego krwiodawstwa jest
szlachetnym gestem solidarności, niosącym nadzieję i wsparcie w najtrudniejszych
chwilach życia.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Wszystkim za życzliwość
i chęć niesienia pomocy potrzebującym.
Zapraszamy na kolejną Akcję Honorowego Oddawania Krwi już
25 marca 2018 roku.
Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
23
stycznia
2018
roku
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się
uroczystość poświęcona pamięci ofiar
holokaustu.
Program obchodów obejmował
m.in: wspólną modlitwę na cmentarzu
żydowskim w Wielopolu Skrzyńskim pod
zbiorową
mogiłą
upamiętniającą
pomordowanych Wielopolan żydowskiego
pochodzenia, a także występ młodzieży
z
grupy
teatralnej
z Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.
Młodzież zaprezentowała program artystyczny, nawiązujący do tematyki wydarzenia.
W uroczystości udział wzięli również stypendyści Polsko-Amerykańskiej
Komisji Fulbrighta, którzy przedstawili prezentację na temat kultury żydowskiej.
Zasadniczym celem obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu jest m.in: propagowanie pamięci ofiar masowej zagłady, aktywizacja
młodzieży w duchu budowy tolerancji i dialogu oraz propagowania wielokulturowości
Podkarpacia.
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Szkoła Podstawowa im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie - „Dzień
Babci i Dziadka”
24 stycznia 2018 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej im. prof. Karola
Olszewskiego w Broniszowie przygotowali
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Sala gimnastyczna bardzo szybko
wypełniła się po brzegi. Babcie i Dziakowie
z uśmiechami na twarzach zajmowali
miejsca i z radością wyczekiwali momentu,
w którym zobaczą występ swoich wnuków
na scenie.
Wszystkich gości serdecznie powitała Pani Dyrektor Teresa Świniuch, która
złożyła życzenia i zaprosiła do wysłuchania części artystycznej. Dzieci na tą okazję
zaprezentowały montaż słowno – muzyczny, który wywołał zarówno salwy śmiechu, jak
i łzy wzruszenia. W ten sposób uczniowie mogli wyrazić kochanym Babciom
i Dziadkom swoją wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie. Do gorących życzeń
dołączył się również obecny na uroczystości Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Pan
Marek Tęczar, który skierował do zebranych słowa pełne serdeczności.
Jubileusz 10 – lecia działalności artystycznej chóru mieszanego „OPOKA”
z Glinika połączony z koncertem kolęd
28 stycznia 2018 roku Chór Mieszany „Opoka” działający przy parafii Św.
Maksymiliana Kolbe w Gliniku świętował Jubileusz 10 – lecia działalności artystycznej.
Wydarzenie połączono z koncertem Kolęd i Pastorałek.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:
Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie, Dziekan Dekanatu Wielopolskiego oraz Proboszcz Parafii pw. Św.
Maksymiliana Kolbe w Gliniku.
Wydarzenie wzbogaciły piękne aranżacje kolęd, które na tę wyjątkową okazję
przygotował: Męski Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego, Chór Mieszany
„Seniores” z Nawsia, Chór Mieszany „Opoka” z Glinika, Chór Mieszany „Gloria”
z Brzezin, Chór „Consonans” z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Wielopolu Skrzyńskim, Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim oraz Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej im.
Sybiraków w Nawsiu.
Uroczystość stała się doskonałą okazją do wspólnego świętowania oraz
składania gratulacji, podziękowań i życzeń wszystkim członkom Chóru „Opoka” z
Glinika z okazji obchodzonego Jubileuszu.
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Gminne spotkanie seniorów
3 lutego 2018 r. w Filii Ośrodka
Kultury w Nawsiu, odbyło się gminne
spotkanie Klubów Seniora z terenu Gminy
Wielopole
Skrzyńskie.
W
spotkaniu
uczestniczyły
poszczególne Kluby Seniora z: Nawsia,
Wielopola Skrzyńskiego, Brzezin, Glinika,
Broniszowa oraz Chór Mieszany „Seniores”
z Nawsia.
Organizatorem wydarzenia był: Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim oraz Klub Seniora w Nawsiu. Chór Mieszany „Seniores”
z Nawsia, uświetnił uroczystość swoim śpiewem. Wśród zaproszonych gości byli m. in.
Delegacja z Dziennego Domu Pobytu „Senior WIGOR” z Zawadki na czele z Panią
Kierownik Moniką Szlachtą, która przybliżyła wszystkim działalność ośrodka oraz Wójt
Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie
Pani Krystyna Wlezień, Dyrektor GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim Pan Marcin
Świerad.

Sportowe podsumowanie 2017 roku

10 lutego 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim odbył się Bal Mistrzów Sportu. To cykliczna impreza
organizowana przez Klub Sportowy POGÓRZE w Wielopolu Skrzyńskim.
Organizowana uroczystość każdego roku staje się doskonałą okazją do
składania podziękowań sportowcom za reprezentowanie klubu w jego barwach
w minionym roku. Podziękowania dla piłkarzy wręczyli: Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie oraz Prezes Zarządu LKS Pogórze w Wielopolu Skrzyńskim.
Następnie wręczono podziękowania dla sponsorów i osób, które w minionym
roku wspierały klub z Wielopola Skrzyńskiego. Podziękowania wręczył Prezes
Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy, Wiceprezes Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie Pan
Wiesław Lada. Podziękowania otrzymali również trenerzy oraz Kierownik drużyny
seniorów.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar wręczył również
podziękowania przedstawicielom naszej gminy, którzy zdobyli miejsca na podium
w Plebiscycie Sportowym Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w poszczególnych
kategoriach: Sportowiec Roku, Zespół Roku, Trener Roku oraz Mecenas Sportu.
Podczas uroczystości piłkarze wspólnie z działaczami wspominali poprzedni
rok, planując jednocześnie działania na kolejne miesiące.

13

Spotkanie integracyjne mieszkańców Broniszowa pt. „Ocalić od
zapomnienia”
11 lutego 2018 roku w budynku
Filii Ośrodka Kultury w Broniszowie
odbyło
się
spotkanie
integracyjne
mieszkańców wsi zatytułowane „Ocalić
od zapomnienia”.
Organizatorem wydarzenia był
Klub Seniora z Broniszowa, Ochotnicza
Straż Pożarna w Broniszowie, a także
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim.
Przybyli mogli obejrzeć dwie inscenizację przygotowane przez grupę teatralną
„Wiktoria”. Podczas spotkania zaprezentowano widowisko pn. „Wesele według dawnych
tradycji” oraz spektakl „Droby”.
Celem spotkania było zaprezentowanie bogatego dorobku kulturalnego regionu
oraz propagowanie wiedzy na temat lokalnej tradycji.

Ogłoszenia
Informacja dotycząca składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
w 2018 roku
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności
obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji
eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.
Ponadto do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych
ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w 2017 r."
Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest
równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.
Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące
warunki:
a) We wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów
ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
1. Jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność
związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność
niezwiązaną do tytoniu.
2. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020).
3. Wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013).
4. Premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
b) Potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego
w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co
w roku ubiegłym.
Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
z dnia 6 lutego 2018 r.
o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji
wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j.
Dz. U.z 2017 r., poz. 15 z późn zm.), w związku z zarządzeniem Nr 195/2017 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, podaję do publicznej
wiadomości informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie
obwodowej komisji wyborczej w Brzezinach.
Nr obwodu
głosowania

4

Granice obwodu

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

Część sołectwa Brzeziny
od nr 161 do nr 179,
od nr 438 do nr 452,
od nr 511 do nr 644

Filia GOKiW w Brzezinach,
Brzeziny 168
tel. (17) 77 88 453
Komisja właściwa do głosowania
korespondencyjnego

1.Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować
korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do 18
lutego 2018 r.
2.Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca,
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 2 marca
2018 r. złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu.
3. Głosowanie odbywać się będzie w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu
11 marca 2018 r. w godz. od 7.00 do 21.00.
4. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać
obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający
stwierdzenie tożsamości.
WÓJT GMINY
Marek Tęczar
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Informacja - Fundacji Wsparcia Producentów Rolnych
Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych informuje
o możliwości korzystania z
nowoczesnej witryny
Agro-Market24,
skierowanej głównie do rolników
i sadowników.
Portal umożliwia bezpłatne dodawanie i przeglądanie ogłoszeń rolniczych,
porównywanie cen produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych
odbiorców na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
Bezpośredni kontakt między producentami rolnymi, a odbiorcami pozwala
rolnikom sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez ominięcie firm
pośredniczących. Aby uzyskać więcej informacji o serwisie przejdź na stronę
ceny rolnicze Agro-Market24

Dzień Dawcy Szpiku
11 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim
w godz. 10:00 – 18:00 odbędzie się Dzień Dawcy
Szpiku, podczas którego będzie można dołączyć
do bazy potencjalnych dawców komórek
macierzystych.
Zarejestrować może się każdy zdrowy
człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący
co najmniej 50 kg.
Na akcję rejestracji potencjalnych dawców
szpiku
pod
hasłem
„Wspólnie
przeciw
nowotworom krwi” zapraszają Wójt Gminy
Wielopole Skrzyńskie, Klub HDK – PCK
„Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim oraz wolontariusze
Fundacji DKMS.
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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