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5 kwietnia 2018 roku w Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się 
uroczyste wręczenie promes dla 
podkarpackich samorządów. 

Przekazane środki zostaną 
przeznaczone na remont lub odbudowę 
infrastruktury zniszczonej w wyniku 
zdarzeń noszących znamiona klęski 
żywiołowej oraz uszkodzonej lub 
zniszczonej w wyniku działania osuwisk 
w latach 2010-2017.

Na realizację zadań z zakresu 
usuwania skutków klęsk żywiołowych 
przyznane zostały środki w wysokości 
34 mln zł (58 promes – w tym 41 dla 
gmin oraz 17 dla powiatów).

Wśród samorządów 
otrzymujących wsparcie finansowe 
znalazła się również  Gmina Wielopole 
Skrzyńskie.

Z rąk Pani Ewy Leniart 
Wojewody Podkarpackiego otrzymałem 
promesę na realizację zadania 
dotyczącego przebudowy drogi gminnej 
Glinik – Pasieki.

Informacje Wójta Gminy

Promesa  na przebudowę drogi Glinik – Pasieki 

Za pozyskane 680 000,00 zł w 2018 roku zostaną przeprowadzone prace 
związane z przebudową ww. drogi na odcinku o długości 1 460 m. Gmina ogłosiła już 
przetarg na realizację tej inwestycji. Więcej informacji na temat zakresu zadania znajdą 
Państwo w dalszej części Informatora Samorządowego – rozdział Zamówienia 
Publiczne.

W imieniu mieszkańców gminy samorząd składa podziękowania za otrzymane 
wsparcie, które przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa użytkowników 
drogi.
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Szanowni Państwo, dzięki owocnej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
i Powiatowych w latach 2015 – 2017 na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie zrealizowano 
szereg inwestycji chodnikowych (powstały ciągi dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej 
relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowościach Glinik i Wielopole Skrzyńskie,
a także wzdłuż drogi powiatowej Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie). 

Poprawa infrastruktury technicznej to wymiar najlepszej gospodarności każdego 
samorządu, dlatego cieszy mnie fakt udanych inwestycji drogowych w poprzednich latach. 
Gmina w dalszym ciągu dążyć będzie do poprawy bezpieczeństwa pieszych, dlatego w roku 
bieżącym zrealizowane zostaną kolejne inwestycje związane z budową chodników.   

Nasz samorząd aktywnie starał się o dofinansowanie zadań, które obejmują budowę 
chodników oraz rozbudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – 
Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Aktualnie Zarząd Województwa 
Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników wzdłuż 
dróg wojewódzkich w 2018 roku i nasza gmina znalazła się na liście samorządów, które 
otrzymają dofinansowanie na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

W ramach inwestycji wykonane zostanie połączenie dwóch istniejących chodników 
przy drodze wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa położonych w centrum Wielopola 
Skrzyńskiego poprzez wykonanie na przepuście wspornika i umieszczeniu na nim 
brakującego ciągu pieszego o długości 15 mb.

Ponadto w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 1337 R 
w sąsiedztwie Delikatesów CENTRUM po stronie lewej na odcinku 146 m wybudowany 
zostanie chodnik wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych, które poprawi 
bezpieczeństwo osób korzystających z pobliskich obiektów (Delikatesy CENTRUM, Stacja 
Paliw WĘGLO-BUD, Delikatesy JUBILATKA).

Szacunkowa wartość zadania wynosi 284 000,00 zł w tym środki z budżetu 
Województwa to 170 000,00 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu gminy wyniesie 
114 000,00 zł. 

Budowa chodników oraz przejścia dla pieszych wzdłuż drogi 
wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa w Wielopolu 
Skrzyńskim

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma Ropczyce - Wiśniowa

Informuję również, że Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję 
o przyznaniu środków na realizację zadania polegającego na przebudowie ostatniego 
odcinka drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa przebiegającego przez 
miejscowość Wielopole Skrzyńskie.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek o długości 822 mb – 
począwszy od „Sikornika" do zjazdu na drogę gminną w kierunku „Nowej Wsi”. Środki, 
które zostaną przeznaczone na realizację zadania z budżetu Województwa 
Podkarpackiego to 264 620,00 zł oraz środki budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie to 
113 500,00 zł.

  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na 
realizację inwestycji, której zakres obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej,  utwardzenie poboczy oraz   poziome oznakowanie drogi.
 Otwarcie przetargu nastąpiło 15 maja 2018 roku. Aktualnie trwa procedura 
oceny ofert. Planowany termin realizacji inwestycji to sierpień 2018 roku. 

Prace związane z przebudową tego odcinka drogi będą ostatnim etapem 
modernizacji trasy przebiegającej przez teren naszej gminy. Dla przypomnienia 
w ostatnich 3 latach przebudowano ponad 4,5 km drogi wojewódzkiej.

Realizacja inwestycji z pewnością poprawi bezpieczeństwo i komfort 
podróżowania.
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15 maja 2018 roku podczas XLI Sesji Rady 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim nastąpiło uroczyste 
przekazanie Jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych z  terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego.

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała 99% 
dofinansowania  na zakup wyposażenia dla jednostek 
OSP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach zadania zakupiono: 
defibrylator, 2 Zestawy Ratownicze PSP R 1  
z pełnym wyposażeniem wraz z deską ortopedyczną  
i szynami Kramera. 

Wartość zakupu przedmiotowego sprzętu 
wyniosła  13 714,27 zł. 

Sprzęt ratowniczy otrzymały Jednostki OSP 
Wielopole Skrzyńskie i Brzeziny.

Informacja dla uczestników projektu pn.  „Rozwój OZE szansą na 
poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole 
Skrzyńskie”

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP 

Szanowni Państwo, informuję, że zakończył się 
nabór uzupełniający w ramach realizowanego 
w partnerstwie z gminą Niebylec projektu pn.  „Rozwój OZE 
szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin 
Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. 

Aktualnie dobiega końca procedura podpisywania 
umów z mieszkańcami na dofinansowanie montażu instalacji 
fotowoltaicznych i solarnych.  

Z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie udział  w projekcie zadeklarowało 327 
gospodarstw domowych. Liczba instalacji, które zostaną zamontowane w ramach projektu 
wynosi 351 szt, w tym:  instalacje fotowoltaiczne: 223 szt. oraz instalacje solarne: 128 szt.

W najbliższym czasie gmina przystąpi do opracowania dokumentacji niezbędnej do 
przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, który dostarczy 
i zainstaluje poszczególne instalacje Odnawialnych Źródeł Energii.

Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji to IV kwartał 2018 roku oraz I i II 
kwartał 2019 roku.

Przekazania sprzętu dokonał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie 
w obecności przedstawicieli Zarządu Gminnego: Pana Stanisława Wojnarowskiego – Prezesa 
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wielopolu Skrzyńskim oraz Pana Andrzeja Kisiela 
Sekretarza Zarządu Gminnego  ZOSP RP,  a także Radnych Rady Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim  oraz strażaków z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, którzy odebrali 
przeznaczony dla nich sprzęt.

Zakupiony sprzęt będzie służył do niesienia specjalistycznej pomocy osobom 
poszkodowanym m.in. w wypadkach drogowych.

 



4

Informacje o inwestycjach
Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza 
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Trwają prace związane z remontem 
Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu 
Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu 
Skrzyńskim. 

Aktualnie dobiegają końca prace 
wykończeniowe na poddaszu budynku,  ponadto 
wykonano zewnętrzną izolację fundamentów  
oraz nowe tynki wewnętrzne i przyłącz gazowy. 
Jednocześnie prowadzone są prace przy 
elewacji zewnętrznej obiektu i wykonaniu 
instalacji wentylacji oraz klimatyzacji. 

Przystosowanie budynku komunalnego w Wielopolu Skrzyńskim na 
potrzeby Dyżurki Zespołu Ratownictwa Medycznego

Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje 
niezwykle ważną  inwestycję, której celem jest 
przystosowanie pomieszczeń dawnego 
budynku posterunku policji w Wielopolu 
Skrzyńskim na potrzeby Zespołu  Ratownictwa 
Medycznego. 

17 kwietnia 2018 roku przekazano 
obiekt Wykonawcy inwestycji, którym jest Firma 
Handlowa "ROSE" Tomasz Leszczak ze 
Strzyżowa.

Aktualnie przeprowadzono prace 
związane z wykonaniem instalacji wodno –  
kanalizacyjnej, CO, teletechnicznej, 
elektrycznej, wykonano konstrukcję żelbetową 
zewnętrznej klatki schodowej za budynkiem 
i zamontowano nową stolarkę okienną. 
Wewnątrz obiektu prowadzone są prace 
tynkarskie. 

Kolejnym etapem prac będzie wymiana zewnętrznej stolarki okiennej 
i drzwiowej.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak 
ze Strzyżowa. Termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2018 roku. 

Wartość inwestycji to 2 846 373,90 zł, w tym dofinansowanie, które Gmina 
Wielopole Skrzyńskie pozyskała w ramach RPO WP wynosi 2 419 417,77 zł. 

Wartość inwestycji to  332 735,71 zł – środki własne budżetu gminy. Termin 
zakończenia prac to czerwiec 2018 roku.

Powstanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w naszej gminie zwiększy 
bezpieczeństwo mieszkańców poprzez skrócenie czasu dojazdu ambulansu do 
miejsca zdarzenia oraz czasu realizacji czynności związanych z niezwłocznym 
udzieleniem pomocy medycznej ratującej niejednokrotnie życie. 
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Przebudowa drogi gminnej Nawsie Kąt

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy  i OSP w Wielopolu 
Skrzyńskim

Prowadzone są prace związane 
z termomodernizacją budynku Urzędu 
Gminy i OSP w Wielopolu 
Skrzyńskim. Na realizację 
przedsięwzięcia gmina otrzymała 
dofinansowanie w ramach projektu pn. 
„Modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.

Zadanie obejmuje docieplenie 
ścian zewnętrznych budynku, 
wykonanie elewacji akrylowej, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, docieplenie i wykonanie 

dodatkowej izolacji ścian fundamentowych, wykonanie iniekcji przeciwwilgociowych, 
ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w technologi suchej (wełna mineralna), remont 
instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia  we wszystkich pomieszczeniach 
użytkowych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie typu LED, montaż nowego 
orynnowania budynku (pionowego), wykonanie nowej odbojówki budynku, wykonanie 
zadaszeń nad wejściami do pomieszczeń: Urzędu Gminy, Poczty, Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkola, przebudowę wejścia i podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem 
głównym.

Aktualnie wykonano izolację fundamentów i ocieplenie jednej z  ścian budynku 
wraz z elewację akrylową. Rozpoczęto prace przy wymianie instalacji centralnego 
ogrzewania.

Wartość inwestycji to 925 074,00 zł, w tym środki budżetu gminy w wysokości  
539 761.00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to sierpień 2018 roku. Wykonawcą 
inwestycji jest WAL MAR Waldemar Marciniak z Sędziszowa Małopolskiego.

Realizacja inwestycji znacząco poprawi estetykę i funkcjonalność obiektu 
położonego w centrum Wielopola Skrzyńskiego.

Zakończono prace dotyczące 
przebudowy drogi gminnej Nawsie Kąt na 
odcinku o długości 260 mb.
  Zakres przedsięwzięcia obejmował: 
wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, 
nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m 
oraz odwodnienia drogi w postaci rowów 
otwartych. 

Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe 
z Dębicy. 

Wartość inwestycji to 191 011,00 zł – 
środki własne budżetu gminy. 

Wszystkim użytkownikom życzymy 
bezpiecznego korzystania z drogi. 
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Przebudowa drogi gminnej Glinik Skórówka

Dobiegają końca prace związane 
z przebudową drogi gminnej Glinik Skórówka na 
odcinku o długości 285 mb. Przedsięwzięcie obejmuje 
wykonanie: koryta pod warstwy konstrukcyjne na 
całej długości, stabilizację istniejącego podłoża, 
podbudowę z kruszywa łamanego oraz położenie 
masy  bitumicznej na przebudowywanym odcinku i 
odwodnień liniowych.

Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół - Lasek oraz  Broniszów – Szkoła

Zakres zadania dla drogi Broniszów - Szkoła długość 300 m: w ramach zadania 
w  2017 roku wykonano chodnik dla pieszych na odcinku 300 m 
o szerokości 1,5 m prowadzący do budynku Szkoły Podstawowej 
w Broniszowie. W 2018 roku  Firma realizująca inwestycję wykona nową nawierzchnię 
bitumiczną na przebudowywanym odcinku drogi. 

W ramach zadania dotyczącego przebudowy drogi  Broniszów Dół - Lasek na 
odcinku o długość 3 100 m – zakres prac obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 
wraz z obustronnymi poboczami i odwodnieniem drogowym. Zostanie wykonany chodnik dla 
pieszych na długości 326 m jako kontynuacja nowo wbudowanego chodnika – od szkoły 
w kierunku Roli. Szerokość jezdni od skrzyżowania z drogą powiatową wzdłuż całego 
odcinka, na którym powstaje chodnik dla pieszych będzie wynosić 4,75 m. Na dalszym 
odcinku droga będzie mieć szerokość 4,5 m. Na odcinku od drogi wojewódzkiej  do 
skrzyżowania przy szkole - szerokość  jezdni będzie wynosić 3,5m. W ramach tej inwestycji 
nastąpi również przebudowa przepustu na potoku Broniszowianka łączącego drogę powiatową 
z drogą gminną w kierunku szkoły oraz zabezpieczenie koryta potoku.

Wartość tych  inwestycji wynosi 1 666 040,33 zł w tym dofinansowanie  z PROW 
w wysokości 989 815,00 zł. Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg 
i Mostów z Rzeszowa.

Inwestycja obejmuje: wykonanie na 
odcinku 1 694 m (istniejąca nawierzchnia 
bitumiczna) poszerzenia istniejącej jezdni do 
szerokości 4,5 m, przebudowę istniejącego 
przepustu okularowego na przepust ze 
stalowych blach falistych, na odcinku 1 510 m 
wykonanie stabilizacji istniejącego podłoża - 
docelowa szerokość jezdni na tym odcinku to 
3,5 m, wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości 20 cm. 

Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa

Wartość zadania to 254 588,00 zł – środki własne budżetu gminy. Wykonawcą 
zadania jest EUROVIA POLSKA Oddział Małopolski z Ropczyc. 

Ponadto na całym odcinku drogi – tj. 3 204 m wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia bitumiczna oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. Wartość zadania 
to  1 109 507,36 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 679 261,00 zł. 
Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa. 



Przebudowa dróg  Wielopole - Konice – Rzeki  oraz  Wielopole – Konice

Trwają prace związane 
z przebudową drogi  Wielopole –  Konice – Rzeki.  
Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji 
projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych 
pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami 
prawa, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 
o szerokości od 3,5 m wraz  z mijankami, 
wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych 
z dostosowaniem ich do właściwego spadku rowów 
odwadniających, odmulenie istniejących rowów 
wraz  z nadaniem im właściwych spadków. 

Aktualnie wykonano stabilizację podłoża wraz z podbudową drogi oraz położono 
nawierzchnię bitumiczną. Koszt inwestycji to 1 253 959,35 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie 
uzyskała dofinansowanie na realizacje tej inwestycji  z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 750 088,00 zł.
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Budowa  kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim

Trwają prace związane z budową 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 
w Wielopolu Skrzyńskim. 

Aktualnie w części dotyczącej budowy 
oczyszczalni zrealizowano przyłącz energii 
elektrycznej. Prace w tym zakresie wymagały 
konsultacji z Zakładem Energetycznym ze względu 
na konieczność wykonania nowego transformatora. 
Obiekt został już odebrany i uruchomiony co 
pozwoli wykonawcy na sprawniejsze wykonanie 
robót budowlanych.  Natomiast w powstającym 

budynku techniczno – socjalnym wykonano instalację elektryczną oraz sanitarną, 
zamontowano część stolarki okiennej i prowadzone są prace tynkarskie wewnątrz obiektu. 
Z informacji uzyskanej od wykonawcy  wynika, że prace związane z  budynkiem techniczno – 
socjalnym zakończą się w czerwcu 2018 roku. Ponadto 
w ramach prac związanych z głównym budynkiem oczyszczalni wykonano już dno zbiornika 
i realizowane jest zbrojenie samej konstrukcji budynku. Po zakończeniu tych prac zostanie 
wykonany zbiornik oczyszczalni. Natomiast budowa samego budynku oczyszczalni będzie 
możliwa po wykonaniu zbiorników tj. czerwcu 2018 roku. Budynek oczyszczalni zostanie 
wykonany do sierpnia 2018 roku. Kolejnym etapem będzie montowanie urządzeń 
technologicznych tzw. technologia oczyszczalni. Rozruch oczyszczalni zaplanowano na 
październik 2018 roku i potrwa on ok. 3 miesięce. Koszt inwestycji w tym zakresie to 
5 178 115,00 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-SYSTEM-POLSKA” z miejscowości Tajęcina. 

W części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej powstało już 9 km sieci. 
Rozpoczęto budowę w zakresie pompowni ścieków i trwają prace porządkowe na odcinkach 
sieci, które zostały wykonane w okresie zimowym. 

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. 
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Zamówienia publiczne

Wykonanie ocieplenia oraz izolacji fundamentów budynku Szkoły 
Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim

4 maja 2018 roku nastąpiło otwarcie przetargu na realizację zadania, którego 
przedmiotem jest wykonania ocieplenia oraz izolacji fundamentów budynku Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Zadanie 
obejmuje wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie odbojówki, 
przełożenie chodnika przy szkole, odtworzenie nawierzchni z płytek gresowych 
przed wejściem głównym do budynku – odtworzenie poziomej izolacji ścian 
fundamentowych. Aktualnie trwa  ocena złożonych ofert.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to sierpień 2018 rok.

Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej 
w miejscowości Glinik i Broniszów

30 kwietnia 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na  budowę sieci wodociągowej 
o długości 9 263,4 m dla miejscowości Glinik oraz sieci wodociągowej o  długości  
3 491,2 m w miejscowości Broniszów. 

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Zakład 
Instalacyjno – Budowlany Edward Kwiek z Czudca. 

Firma zaoferowała wykonanie sieci wodociągowej w Gliniku za kwotę 1 494 
332,17 zł, natomiast w Broniszowie za kwotę 796 949, 62 zł.

Natomiast przetarg w części dotyczącej budowy ujęć wody, infrastruktury 
towarzyszącej i  stacji uzdatniania wody w miejscowościach Glinik i Broniszów 
ogłoszono ponownie – jego otwarcie nastąpiło 10 maja 2018 roku.

Ofertę złożyła firma REIN Sp. J    A. Cebulak, J. Cebulak. 
- W części dotyczącej budowy ujęć wody i stacji uzdatniania wody dla miejscowości 
Glinik wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1 348 
780,47 zł.
- W części dotyczącej budowy ujęć wody i stacji uzdatniania wody dla miejscowości 
Broniszów przedstawiona oferta wynosi 784 766,42 zł. Z uwagi na złożenie ofert ze zbyt 
wysokimi cenami na realizację poszczególnych części zadań –  przetarg został 
unieważniony w całości. Naszym zdaniem oferta wykonawcy jest zbyt wysoka i nie 
odpowiada kosztom budowy. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.
Terminy realizacji:
- budowa ujęć wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Glinik - listopad 2018 
roku,
- budowa sieci wodociągowej w Gliniku – odcinek od stacji uzdatniania do Szkoły 
Podstawowej zostanie wykonany do końca 2018 roku natomiast pozostała część do 
końca  czerwca 2019 roku,
- budowa ujęć wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Broniszów - czerwiec 
2019 roku,
-  budowa sieci wodociągowej w Broniszowie - czerwiec 2019 roku.

Gmina Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie 
w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 1 999 406,00 zł. 
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Przebudowa drogi Glinik – Pasieki 

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji środki w wysokości 680 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na 
realizację przebudowy drogi Glinik – Pasieki.

10 maja 2018 roku gmina ogłosiła przetarg, który swoim zakresem obejmuje: 
przebudowę  drogi na odcinku o długości 1 460 m poprzez wykonanie podbudowy 
z kruszyw łamanych, warstwy profilowej z masy bitumicznej, warstwy 
nawierzchniowej, odnowienie rowów odwadniających oraz wykonanie poboczy. 

Termin otwarcia ofert to 28 maja 2018 r.

Połączenie powstałego w 2017 roku chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa  w Wielopolu Skrzyńskim

8 maja 2018 roku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 
dokonał otwarcia ofert na realizację zadania, którego przedmiotem jest wydłużenie 
przepustu okularowego wraz z wykonaniem  brakującego – 12 m odcinka chodnika 
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Zadanie będzie uzupełnieniem prowadzonych  
w 2017 roku prac. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Usługi Sprzętowe 
Rączka Krzysztof z miejscowości Przysieki , który zaoferował wykonanie zadania 
za kwotę 41 289,85 zł.  Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków  
budżetu Województwa Podkarpackiego. 

„Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole 
Skrzyńskie”- wdrożenie e - usług oraz wykonanie infrastruktury 
serwerowej i sieci bezprzewodowej

10 maja 2018 roku gmina ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest 
wykonanie infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej Wi-Fi w ramach 
realizowanego projektu pn. „Nowoczesne e-usługi w Placówkach Oświatowych 
Gminy Wielopole Skrzyńskie”.  Przedmiot zadania obejmuje dostawę, instalację 
i uruchomienie sprzętu niezbędnego do wykonania sieci WI-FI w 8 placówkach 
oświatowych objętych realizowanym projektem (m.in: serwer, rutery, przełączniki 
sieciowe). Otwarcie ofert nastąpi 18 maja 2018 roku. 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych teren Gminy Wielopole 
Skrzyńskie

11 maja 2018 roku ogłoszono przetarg, którego przedmiotem jest usługa 
polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Otwarcie ofert nastąpi 21 maja 2018 roku. 
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Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wielopolu Skrzyńskim

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie 
i szkody.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
1. Jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. Siły są nierówne w relacji – jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza 
a sprawca silniejszy.
3. Narusza prawa i dobra osobiste –  sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe 
prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku).
4. Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 
Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy przemocy:
Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których 
rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, 
szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie 
wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, 
wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, 
zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie 
kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.
Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia 
potrzeb seksualnych sprawcy, np. sadystyczne formy współżycia, a także krytykowanie 
zachowań seksualnych.
Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. 
poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie 
podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania 
pożyczek wbrew woli współmałżonka.
Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. 
brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych 
ze snem, jedzeniem, higieną).

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza 

"Niebieska Karta", w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia 
stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez 
członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli: jednostek pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
policji, oświaty, ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy 
w rodzinie.

Grupa robocza oraz Zespół Interdyscyplinarny udziela pomocy osobie, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie poprzez spotkanie z tą osobą. 
Następnie w/w grupa diagnozuje problem i opracowuje indywidualny plan pracy z rodziną celem 
udzielenia interdyscyplinarnej pomocy. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa 
dokumenty są przekazywane prokuraturze i policji. Procedura nie wymaga zgody osoby 
dotkniętej przemocą !!!

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu 
Skrzyńskim Tel.17 2214453, 17 2214476, 17 2214475 

Przemoc w rodzinie



Wydarzenia

Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora 
w Wielopolu Skrzyńskim

11 kwietnia 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora 
w Wielopolu Skrzyńskim świętowała uroczystość poświecenia i wręczenia sztandaru. Dzień 
ten zapisał się w historii szkoły jako dzień szczególny i wyjątkowy. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. NMP 
Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie odprawiona została Msza święta 
w intencji nauczycieli i pracowników, rodziców i uczniów szkoły. Podczas nabożeństwa 
nastąpiło poświęcenie sztandaru. 

Kolejno poczty sztandarowe, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście przeszli do 
budynku sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki 
w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie rozpoczęła się oficjalna ceremonia przekazania sztandaru.

Rada Rodziców  przekazała sztandar na ręce Dyrektora Szkoły – pana Marka 
Śliwińskiego, który następnie przekazał go uczniom – pocztowi sztandarowemu. Niezwykle 
podniosłym momentem było złożenie ślubowania przez uczniów szkoły. 

Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja multimedialna dotycząca  historii 
szkoły i sylwetki jej patrona - Tadeusza Kantora.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu 
Skrzyńskim  zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Tadeusz Kantor – 
w kliszach pamięci”, który tematycznie nawiązywał do osoby sławnego rodaka.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. W swoich 
przemówieniach  składali na ręce pana Dyrektora gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, 
radość i poczucie satysfakcji, podkreślając, iż uroczystość wręczenia sztandaru to znak 
tożsamości Szkoły i symbolu idei, którym ona służy. Zgromadzeni życzyli,  aby patron Szkoły, 
był zawsze wzorem dla młodzieży, a także źródłem motywacji w zdobywaniu wiedzy 
kształtującej ich charaktery i postawy. 
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Dyrekcja, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

 składają serdeczne podziękowanie
 Panu Jackowi Zymróz – Zakład Kamieniarski - Ropczyce 

oraz 
Pani Lidii Strzok – Szlifstal – Ropczyce

za ufundowanie standu pod sztandar szkoły oraz wsparcie w działaniach 
związanych z organizacją uroczystości przekazania sztandaru szkoły.

PODZIĘKOWANIE
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Tydzień Ekologiczny w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego 
w Broniszowie

Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia, w Szkole Podstawowej im. 
prof. Karola Olszewskiego od 23 do 27 kwietnia 2018 roku trwał Tydzień Ekologiczny. 

Akcja miała na celu włączenie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska 
oraz zachęcenie ich do pogłębienia wiedzy na temat problemów ekologicznych. 
W realizację projektu włączyła się cała społeczność uczniowska. W klasach oraz 
indywidualnie uczniowie podejmowali różne zadania, które miały im uświadomić, jak 
ważna jest troska o naszą planetę i jak łatwo ją narazić na zniszczenie. Każdy dzień 
tygodnia przebiegał pod innym hasłem, a uczniowie i nauczyciele ubierali się 
w określone barwy.
Dzień Ziemi – kolor brązowy. W tym dniu  odbył się apel rozpoczynający Tydzień 
Ekologiczny i przygotowano wystawę pn. „Piękna jest nasza Ziemia”. 
Dzień Natury – kolor zielony. Tego dnia uczniowie poszczególnych klas wykonali 
plakaty pt.: „Ziemia – moja planeta”. Każda klasa w porozumieniu z wychowawcą 
wyruszyła na tereny przyszkolne i okolic w celu zbierania śmieci. Ponadto uczniowie 
aktywnie włączyli się w zbiórkę surowców wtórnych, która prowadzona jest w naszej 
szkole przez cały rok.   
Dzień Słońca- kolor żółty. Członkowie Koła Przyrodniczego zorganizowali Wielką 
Loterię Fantową, z której dochód przeznaczony został na zakup rybek do akwarium, 
pokarm dla zwierząt hodowanych w szkole oraz zakup roślin zasadzonych przy budynku 
szkoły. Odbyły się także Międzyklasowe Konkursy Przyrodnicze.
Dzień Zdrowia - kolor czerwony. W kolejnym dniu zgodnie z hasłem: Dzień 
Zdrowia – odbyły się rozmowy w klasach na temat zdrowego odżywiania. 
Klasy przygotowały stoiska „zdrowej żywności” na  KIERMASZ - sprzedaż za grosze. 
Dzień Ekologa - kolor niebieski. Na zakończenie Tygodnia Ekologicznego odbyła się 
uroczysta akademia na której uczniowie klasy 5 i 7 zaprezentowali przedstawienie 
o tematyce ekologicznej „Przygoda w lesie” oraz część artystyczną pt. „ MOJA 
ZIEMIA – MÓJ DOM”. Następnie odbył się pokaz mody ekologicznej – uczniowie 
zaprezentowali stroje wykonane z różnych surowców wtórnych. Pokaz został 
nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie Tygodnia 
Ekologicznego oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w poszczególnych 
konkursach. 

Tydzień Ekologiczny przebiegał w atmosferze dobrej zabawy podczas której 
uczniowie rozwijali swoją kreatywność i pogłębiali  wiedzę w zakresie ochrony 
przyrody.
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Po zakończonym nabożeństwie 
uczestnicy wydarzenia zebrali się na placu 
przed miejscowym kościołem, gdzie miał 
miejsce występ Mażoretek „TIA”.
 Następnie w asyście Orkiestry Dętej 
z Brzezin  uczestnicy wydarzenia 
przemaszerowali pod „Pomnik Bohaterów 
Walczących o Wolność i Niepodległość 
Polski”.  Odbyła się tam druga część 
uroczystości, gdzie nastąpiło odegranie 
hymnu państwowego i złożenie kwiatów 
przez poszczególne delegacje. 

Kolejnym punktem wydarzenia był 
montaż słowno – muzyczny pt. „Witaj 
Majowa Rocznico” w wykonaniu młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej im. Ludwika 
Marszałka Zbroi w Brzezinach.

Następnie głos zabrał pan Marek 
Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
który na wstępie podziękował 
zgromadzonym za tak liczne uczestnictwo 
mieszkańców w tak ważnym dla naszego 
kraju święcie. Pan Wójt w swoim 
przemówieniu podkreślił, jak ważna dla 
Polaków jest historia oraz potrzeba 
obchodzenia tego święta.

Uroczystości zakończył koncert 
Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Chóru 
Mieszanego „Gloria” z Brzezin.

Organizatorami 227 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja byli: Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy 
Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny 
Ośrodek Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim.

Święto Konstytucji 3 Maja

 W czwartek 3 maja 2018 roku mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie 
świętowali 227 rocznicę uchwalenia  Konstytucji 3 Maja. Uroczystości 
upamiętniające uchwalenie drugiej na świecie i pierwszej w Europie konstytucji 
rozpoczęły się od Mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele 
parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja w Brzezinach.

 



Ogłoszenia i informacje 
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63 Rocznica pożaru kina w Wielopolu Skrzyńskim

Następnie  poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed tablicą 
upamiętniającą ofiary  majowej tragedii. W imieniu Samorządu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie kwiaty złożyli: pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, pani 
Maria Żywot Radna Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim oraz pani  Renata Góra Radna 
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Kolejno odprawiono Mszę świętą w intencji tych, 
którzy zginęli podczas pożaru.  Po nabożeństwie w sali budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się projekcja filmu 
dokumentalnego pt. „Sprawa do załatwienia” w reżyserii pani Barbary Pawlak. Film 
przedstawiał tragiczne wydarzenia z kart historii Wielopola Skrzyńskiego z 1955 roku. 

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Parafia pw. 
NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim oraz Gminny Ośrodek Kultury 
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

11 maja 2018 roku na wielopolskim 
rynku odbyła się uroczystość  upamiętniająca  63 
rocznicę pożaru baraku szkolnego w Wielopolu 
Skrzyńskim, podczas którego zginęło 58 osób, 
głównie młodzieży i dzieci. 

O godzinie 17:30 przed pomnikiem Ofiar 
Pożaru zostały odśpiewane nieszpory żałobne 
w wykonaniu Chóru „Rolników" z Wielopola 
Skrzyńskiego oraz Męskiego Chóru „Echo” 
z Jasła. 

  

Informujemy, że osoby, którym przyznano 
stypendium szkolne mają obowiązek złożenia 
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
w okresie od 1 lipca 2017 roku (faktury Vat, rachunki, 
skserowane bilety miesięczne). Wymienione dokumenty 
należy złożyć do 29 czerwca 2018 roku w Zespole 
Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim 
(pokój na parterze). 

Stypendium szkolne

Pobierający stypendium mają obowiązek opisania faktur i rachunków na odwrocie 
wg następującego wzoru:

Zakupiono………………….(np. obuwie sportowe, odzież sportową na lekcje W-F, podręczniki
szkolne, artykuły szkolne, pomoce naukowe itp.)…………………………….w ramach
stypendium szkolnego dla córki/syna…………………………. ( imię i nazwisko dziecka)

…………………
(Podpis rodzica)

UWAGA!
Bilety miesięczne należy na odwrocie tylko podpisać.
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Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich  
wydłużony do 15 czerwca 2018 roku

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich został wydłużony do 
15 czerwca 2018 roku. Do 15 czerwca rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we 
wniosku bez narażania się na sankcje.

Stażyści Urzędu Gminy  Wielopole Skrzyńskie pomagają w wypełnianiu wniosków 
o przyznanie płatności. Pomoc świadczona jest BEZPŁATNIE w Urzędzie Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku w pok. nr 
17, II piętro.

Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego wypełnia wnioski w budynku kulturalno – 
oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim obok kościoła od poniedziałku do piątku (oprócz 
czwartku) od 7:30 do 15:30 – ODPŁATNIE. Telefon – 690 489 817.  

Prezentacja  Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora

 

Informujemy, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ropczycach od 26 kwietnia 
2018 roku na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego prowadzi  kontrole gospodarstw 
rolnych, w których utrzymywana jest trzoda chlewna.  Kontrola dotyczy m.in. 
przestrzegania zasad bioasekuracji w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie podstawowych 
zasad bioasekuracji: nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia, utrzymujcie 
świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami, stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed 
dostępem zwierząt wolno żyjących, wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekującym przed 
wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których 
utrzymywane są świnie. 

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2018 roku ustawy 
z dnia 22 marca 2018 roku Prawo łowieckie – informujemy, że wnioski o oszacowanie szkód 
w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele 
i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania można składać w Urzędzie Gminy 
Wielopole Skrzyńskie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 w pok. nr 4. 

Druki wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są w urzędzie lub na stronie 
internetowej www.wielopole.eu w zakładce Ogłoszenia – szacowanie szkód łowieckich. 
Ponadto informujemy, że właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda 
powinien zgłosić szkodę do Urzędu Gminy w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji – kontrola gospodarstw

Szkody łowieckie

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza na 
I Międzynarodowe i X Ogólnopolskie Prezentacje 
Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora, 
które odbędą się w dniach 1 – 3 czerwca 2018 roku 
w Wielopolu Skrzyńskim.

http://www.wielopole.eu/


 APEL
       W SPRAWIE USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

 W związku ze zbliżającym się okresem 
kwitnienia i wysiewu barszczu Sosnowskiego apelujemy 
do wszystkich mieszkańców gminy będących 
właścicielami lub użytkownikami gruntów, na których  
rośnie w/w barszcz o usuwanie tej toksycznej rośliny.      
  Przypominamy raz jeszcze, że barszcz 
Sosnowskiego jest jednym z najgroźniejszych gatunków 
roślin inwazyjnych w Polsce. Wydziela parzącą substancję, 
która może powodować zapalenia skóry oraz błon 
śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas 
słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej 
wilgotności powietrza.        

Walka z tą rośliną jest bardzo trudna, gdyż szybko rośnie na małej powierzchni, ma 
ogromną zdolność do regeneracji, a wielka ilość nasion znajdujących się w glebie sprawia, że 
roślina zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka lat.  
Dlatego też  likwidacja barszczu Sosnowskiego powinna być przeprowadza kilkakrotnie 
co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do jesieni.

Najprostszą metodą zwalczania barszczu jest niszczenie mechaniczne – przez częste 
koszenie roślin, podcinanie korzeni, usuwanie baldachów nawet 4 razy w sezonie. Całkowite 
wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu” czyli bardzo częstym koszeniu przez kilka 
sezonów wegetacyjnych.

Najlepsze efekty daje stosowanie zabiegów mechanicznych w połączeniu ze 
środkami chemicznymi. Do herbicydów skutecznie niszczących roślinę należą: m.in. Kosmik 
360 SL, Rundup 360 SL, Rundup Ultra 170 SL lub Perzocyd 280 SL.
           Wykonując wszelkie zabiegi związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego, bez 
względu na stosowaną metodę, wymagane są szczególne środki ostrożności spowodowane 
toksycznością i właściwościami parzącymi rośliny.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosowanymi rozporządzeniami Ministra 
Środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do 
rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd też 
w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub 
zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.  
         W związku z powyższym proszę o nielekceważenie problemu i jak najszybsze 
przystąpienie do niszczenia toksycznej rośliny, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń. 

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 200

tel./fax: (+48 17) 22-14-819, (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
www: www.wielopole.eu

Informacje kontaktowe
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