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Informacje Wójta Gminy

Szanowni Państwo z radością informuję, że udało nam się pozyskać środki 
na uruchomienie pierwszego w Gminie Wielopole Skrzyńskie żłobka.

W ramach działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego pozyskaliśmy prawie milion złotych na 
uruchomienie 16 miejsc opieki żłobkowej i dofinansowanie bieżących kosztów 
funkcjonowania żłobka w okresie pierwszych 22 miesięcy funkcjonowania 
placówki.

Rozpoczęcie projektu, z uwagi na warunki lokalowe, planujemy od stycznia 
2020 r. Otwarcie żłobka poprzedzi dwumiesięczna rekrutacja dzieci. Konieczna jest 
także adaptacja lokalu do potrzeb żłobka i zakup specjalistycznego wyposażenia, te 
wydatki w 95% pokryjemy ze środków dotacji.

Założeniem projektu jest, aby rodzice nie ponosili opłat wyższych niż 300 zł 
miesięcznie - to głównie koszty wyżywienia dzieci, materiałów higienicznych 
i pielęgnacyjnych oraz ubezpieczenie maluchów. Żłobek będzie zorganizowany 
w budynku obecnego Samorządowego  Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu 
Skrzyńskim, natomiast Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim będzie 
przeznaczona dla potrzeb przedszkolaków i dzieci z klas I-III. Klasy IV-VIII będą 
korzystały z infrastruktury dotychczasowego Gimnazjum. Taka lokalizacja pozwoli 
uzyskać optymalne warunki dla maluchów w żłobku, natomiast dla przedszkola 
będzie okazją do zorganizowania stołówki i sali zabaw, czego nie zapewniła 
dotychczasowa lokalizacja.

W ramach opieki żłobkowej będzie uruchomione dwie grupy dzieci w wieku 
od 22 tygodnia życia do 3 roku życia. Realizacja projektu ułatwi życie w naszej 
gminie – w szczególności rodzinom z małymi dziećmi, których często nie stać na 
zatrudnienie opiekunki dla dziecka, czego konsekwencją niejednokrotnie było 
porzucenie bądź zaniechanie pracy zawodowej na dłuższy okres czasu. Realizacja 
przedsięwzięcia, to także perspektywa zatrudnienia dla 5 osób – 4 opiekunów/ek 
i sprzątaczki. Ponadto w projekcie zaproponowano szereg innowacyjnych rozwiązań 
nie tylko z zakresu wyposażenia, pełnego monitoringu, ale także profesjonalnej 
opieki, wzbogaconej o poradnictwo specjalistyczne np. logopedyczne.

Uruchomienie żłobka spowoduje, że nasza gmina będzie dysponować 
kompleksową ofertę edukacyjno – wychowawczą.

 

Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie 



Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wielopolu Skrzyńskim

Informuję, że złożony przez naszą gminę wniosek do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie otwartej Strefy Aktywności 
w Wielopolu Skrzyńskim” -  znalazł się na liście zadań przewidzianych do 
dofinansowania.  W ramach pierwszej edycji programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło 1416 wniosków, z czego 
pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł. 

Realizowany przez naszą gminę projekt będzie polegał na budowie, 
ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, Otwartej Strefy Aktywności w wersji rozszerzonej, 
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, sprzyjającej aktywności sportowej 
i międzypokoleniowej integracji społecznej mieszkańców. Teren pod planowaną 
inwestycję stanowi niezagospodarowana część działki obok placu zabaw, poniżej 
miejscowego kościoła parafialnego.

W ramach zadania zostanie doposażona istniejąca siłownia plenerowa oraz 
zakupione i zamontowane urządzenia sprawnościowe dla dzieci, usytuowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni plenerowej: zestaw sprawnościowy street 
workout, sieć rybacka (tzw. linarium) oraz zestaw zabawowy osa, na który składa się 
drabinka łukowa, przeplotnia pionowa z lin 2 szt., kosz linowy, uchwyty gimnastyczne 
ścianka wspinaczkowa pionowa, element obrotowy „talerzyk”, element obrotowy 
„pierścień”, element zjazdowo - wspinaczkowy „banan”, kule wspinaczkowe). 
Dodatkowo obiekt zostanie doposażony w ławki i kosze na śmieci, zakupimy także 
ławko-stół do gry w szachy i chińczyka.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) będzie ogólnodostępnym, plenerowym 
miejscem sportu, rekreacji i odpoczynku, skierowanym do mieszkańców z różnych 
grup wiekowych. Bezpośrednio po podpisaniu umowy zostanie przygotowana 
dokumentacja pozwalająca wyłonić wykonawcę zadania, aby jeszcze w tym roku 
zrealizować zaplanowaną inwestycję.
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Rządowy Program pn.  „Aktywna Tablica” - Edycja 2018

Gmina Wielopole Skrzyńskie wnioskowała 
o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - 
„Aktywna Tablica”- Edycja 2018. 

Gmina starała się o przyznanie dofinansowania na zakup nowoczesnego 
sprzętu dydaktycznego (tablice interaktywne) dla Szkoły Podstawowej w Gliniku na 
wniosek obecnej pani dyrektor Wioletty Sarny. Wartość zadania to 17 500,00 zł, w 
tym otrzymane dofinansowanie wynosi 14 000,00 zł oraz wkład własny 3 500,00 zł. 

Zakupione w ramach programu pomoce multimedialne z pewnością wpłyną 
na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i pozwolą na wprowadzenie 
atrakcyjnych form przekazu wiedzy. Dla przypomnienia w roku ubiegłym, w ramach 
I edycji ww. programu wsparcie finansowe na zakup sprzętu multimedialnego, 
wspierającego proces nauczania trafiło do 5 szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy. 



Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra - Mała 

Z radością informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację 
zadania pn. „Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała, naruszonej 
przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik” - etap I.

Wysokość otrzymanej dotacji wynosi 1 600 000,00 zł. Za pozyskane środki 
w 2018 roku rozpoczęte zostaną właściwe prace budowlane polegające na 
zatrzymaniu zjawisk osuwiskowych, tj. obrywaniu się skarpy drogowej oraz 
wykonaniu odbudowy drogi gminnej w miejscowości Glinik.

Dla przypomnienia, droga Glinik – Łysa Góra – Mała została uszkodzona 
przez czynne osuwisko, które powstało wskutek obfitych opadów deszczu w 2010 
roku oraz latach poprzednich. Osuwisko spowodowało nie tylko zniszczenie drogi 
gminnej, ale również budynków okolicznych gospodarstw.

Inwestycja ma na celu uzyskanie bezpiecznego, lokalnego ciągu 
komunikacyjnego oraz zabezpieczenie terenu  przed efektami działania osuwiska.

Gmina ogłosiła już przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. 
Następnie po rozstrzygnięciu postępowania przystąpimy do realizacji zadania. 
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Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 
55 000,00 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach działania 
p.n. „Budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Samorząd wnioskował o wsparcie finansowe na  przebudowę następujących dróg:
- Brzeziny – Zagrody odcinek o długości 825 m,
- Wielopole Konice pod Masarnią odcinek o długości 425 m,
-Wielopole – Nowa Wieś w kierunku Szufnarowej odcinek o długości 209 m.

W ramach działania miały być przeprowadzone prace obejmujące 
wykonanie: robót ziemnych, nawierzchni tłuczniowej, odmulenie istniejących 
rowów, poboczy, gruntowych oraz zjazdów indywidualnych, zgodnie z treścią 
złożonych w Urzędzie Marszałkowskim  wniosków.

Szacowany koszt inwestycji dla wszystkich w/w odcinków dróg  to ok. 267 
000,00 zł. W związku z wysokością otrzymanej dotacji zakres inwestycji zostanie 
pomniejszony do równowartości 68 750,00 zł, stanowiącej wysokość dotacji 
(55 000,00 zł) oraz wymagany wkład własny 20% (13 750,00 zł).

W najbliższym czasie Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wspólnie z Radą 
Gminy podejmą decyzję, które odcinki dróg zostaną wyremontowane w 2018 roku.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego za przyznane 
wsparcie, które znacząco poprawi jakość istniejącej infrastruktury drogowej.



Informacje o inwestycjach
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 W pierwszej połowie lipca 2018 roku Firma Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof 
z miejscowości Przysieki  przystąpi do realizacji zadania polegającego na wydłużeniu 
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. Wartość inwestycji wynosi 41 289,85 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 
to sierpień 2018 rok. Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków budżetu 
Województwa Podkarpackiego. 

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie w imieniu wszystkich mieszkańców 
serdecznie dziękuje Panu Piotrowi Miąso Dyrektorowi PZDW w Rzeszowie  oraz Panu 
Kazimierzowi Surmaczowi Zastępcy Dyrektora za przeznaczenie środków na realizację tej 
inwestycji. 

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

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w  Wielopolu Skrzyńskim 

Trwają prace związane 
z termomodernizacją budynku Urzędu 
Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim.  
Aktualnie wykonano docieplenie ścian, 
izolację fundamentów, wymieniono 
instalację centralnego ogrzewania oraz 
instalację elektryczną poprzez wymianę 
oświetlenia na energooszczędne oświetlenie 
typu LED, zamontowano część zadaszenia 
nad wejściami do pomieszczeń Urzędu 
Gminy, Zespołu  Obsługi Szkół 
i Przedszkola oraz  Poczty.

  Prowadzone są również prace związane z przebudową wejścia i podjazdu dla 
niepełnosprawnych przed wejściem głównym.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków UE w ramach realizowanego przez 
gminę projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Fotografia 
przedstawia budynek jeszcze w trakcie prowadzonych prac.

 Po zakończeniu całości prac modernizacyjnych i wykonaniu elewacji budynku 
Urzędu Gminy, OSP i siedziby ZOSIP obiekt stanie się ozdobą centrum Wielopola 
Skrzyńskiego i całej gminy.

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.
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Po wybudowaniu w 2015 roku drogi gminnej Brzeziny – Łęg i parkingu 
obok  kościoła parafialnego w centrum Brzezin pozostała niezagospodarowana 
skarpa. Dla poprawy estetyki terenu wokół parkingu w 2016 roku wykonano I etap 
nasadzeń   o  rośliny i krzewy ozdobne na powierzchni ok. 1200 m2, które w chwili 
obecnej tworzą zwarty dywan roślin, utworzony przez barwne berberysy, irgi, 
jałowce, derenie i kosodrzewiny.

 

                                  

Zamierzeniem  w/w inwestycji było wykonanie  nasadzeń na pozostałej 
części zbocza. Dlatego w 2018 roku dokonano przedłużenia nasadzeń roślin 
i krzewów tego samego rodzaju. Dodatkowo dosadzono buki i brzozy.

Mamy nadzieję, że wykonana inwestycja spodoba się mieszkańcom Brzezin 
i przyczyni się do poprawy estetyki centrum miejscowości.

Zagospodarowanie skarpy przy drodze gminnej Brzeziny – Łęg 
– Etap II

Przebudowa drogi gminnej Glinik Skórówka

Zakończono prace dotyczące 
przebudowy drogi gminnej Glinik Skórówka. 

W ramach zadania na odcinku 285 mb 
powstała nowa nawierzchnia asfaltowa. 

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

Użytkownikom drogi życzymy  
bezpiecznego użytkowania. 
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Dyżurka Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wielopolu Skrzyńskim 

 Już od 1 lipca 2018 roku 
w Wielopolu Skrzyńskim będzie stacjonowała 
karetka pogotowia, która będzie służyć nie 
tylko mieszkańcom naszej gminy, ale także 
wszystkim potrzebującym mieszkańcom 
ościennych samorządów powiatu ropczycko-
sędziszowskiego, strzyżowskiego 
i dębickiego. Aktualnie zakończono prace 
adaptacyjne i remontowe, związane 
z przystosowaniem pomieszczeń dawnego 
budynku posterunku policji w Wielopolu 
Skrzyńskim na potrzeby Zespołu 
Ratownictwa Medycznego.

Zamówienia publiczne

Wykonanie ocieplenia oraz izolacji fundamentów budynku Szkoły 
Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim

28 maja 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na zadanie, które swoim zakresem 
obejmuje  wykonanie ocieplenia oraz izolację fundamentów budynku Szkoły Podstawowej 
w Wielopolu Skrzyńskim. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: WAL MAR Waldemar 
Marciniak z Sędziszowa Małopolskiego, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 
103 471,97 zł. Umowa na realizację zadania została już podpisana 
z wykonawcą, natomiast   planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2018 roku.

 Budynek ten od 2017 roku jest własnością gminy, dlatego jego zaadoptowanie do 
obecnych potrzeb przebiegało sprawnie i zgodnie z zamierzeniami. 
Wartość inwestycji to 332 735,71 zł – środki własne budżetu gminy. 

Zapraszam Wszystkich Mieszkańców na uroczystą Mszę świętą, która odbędzie się 
30 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej  
w Wielopolu Skrzyńskim. Po zakończonym nabożeństwie nastąpi poświęcenie karetki 
pogotowia i będzie możliwość obejrzenia wyremontowanych i wyposażonych przez gminę 
pomieszczeń Zespołu Podstawowego Ratownictwa Medycznego – Marek Tęczar Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Przebudowa drogi gminnej Nawsie - Kąt

Mieszkańcom Nawsia oddano 
do użytku wyremontowany odcinek 
drogi Nawsie - Kąt. 

W ramach zadania powstała 
nowa nawierzchnia bitumiczna na 
odcinku drogi o długości 260 mb. 

Wartość zadania wyniosła 
191 011,00 zł – środki własne budżetu 
gminy. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe 
z Dębicy.

Życzymy  bezpiecznego korzystania z nowej drogi. 
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11 czerwca 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, którego 
przedmiotem było wyłonienie wykonawcy na przebudowę drogi gminnej Glinik Pasieki. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A 
z Dębicy, które zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 901 637,87 zł. 
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną prace obejmujące przebudowę drogi 
na odcinku o długości 1 460 m poprzez wykonanie m.in. nawierzchni asfaltowej, 
odnowienie rowów odwadniających oraz wykonanie poboczy.

Dla przypomnienia nasza gmina na realizację inwestycji otrzymała 
dofinansowanie z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 
680 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2018 roku.

Przebudowa drogi Glinik Pasieki

Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody w miejscowościach Broniszów 
i Glinik

11 czerwca 2018 roku unieważniono postępowanie przetargowe, którego 
przedmiotem zamówienia była budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz 
infrastruktury towarzyszącej  w miejscowościach Broniszów i Glinik. W wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie na składanie ofert nie wpłynęła oferta na żadną z dwóch 
części zamówienia (cz. I dotyczy miejscowości Glinik, cz. II dotyczy miejscowości 
Broniszów). Przetarg ogłoszono ponownie 22 czerwca 2018 roku. Otwarcie ofert nastąpi 
10 lipca 2018 roku. 
Mamy nadzieję, że zmodyfikowana i zmieniona treść przetargu ogłoszonego w czerwcu 
przyniesie pozytywne rozstrzygnięcie i wyłonienie wykonawcy tych części zadania.

Dla przypomnienia  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 został rozstrzygnięty 30 kwietnia 2018 roku i wykonawca 
przystąpił już do realizacji zadania.  Ponadto gmina posiada wykonane „aktywne” 
odwierty: 3 w Gliniku i 2 w Broniszowie, z których będzie zasilana sieć wodociągowa.     
                                                                                      

Wykonanie infrastruktury serwerowej oraz sieci bezprzewodowej 

25 czerwca 2018 roku nastąpiło otwarcie przetargu, którego przedmiotem jest 
wykonanie infrastruktury serwerowej oraz sieci bezprzewodowej w 8 placówkach 
oświatowych objętych realizowanym przez gminę projektem pn. „Nowoczesne usługi 
w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”, na który gmina otrzymała 
dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020.   Planowany termin wykonania 
zamówienia to lipiec 2018 roku.  Aktualnie trwa ocena złożonych ofert.

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

5 czerwca 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego wybrano ofertę wykonawcy: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy 
Zenon Haligowski z Glinika Charzewskiego,  który zaoferował wykonanie w/w usługi za 
kwotę 348 084,00 zł. Kwota ta jest nieco wyższa od kwoty z 2017 roku, jednak opłata za 
odbiór odpadów komunalnych segregowanych wynosząca aktualnie 4,50 zł od osoby nie 
powinna wzrosnąć przez cały bieżący rok.
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Wielopola Skrzyńskiego poprzez wykonanie na przepuście wspornika i umieszczeniu na 
nim brakującego ciągu pieszego o długości 15 mb.
Otwarcie przetargu  nastąpiło 18 czerwca 2018 roku. Przetarg został unieważniony 
ponieważ ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwotę jaka była przeznaczona na 
realizację zadań. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na 
przebudowę drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości 
Wielopole Skrzyńskie na odcinku o długości  822 mb począwszy od „Sikornika" do 
zjazdu na drogę gminną w kierunku „Nowej Wsi”. Najkorzystniejszą ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu przedstawiło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe 
Spółka Akcyjna z Dębicy. Firma zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za 
kwotę 532 327,44 zł.  Inwestycja swoim zakresem obejmuje m.in. wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy oraz poziome oznakowanie drogi. 

Termin wykonania zadania to sierpień 2018 roku. Gmina Wielopole Skrzyńskie 
uczestniczy w wspólnym finansowaniu tej inwestycji. Wkład naszego samorządu wynosi 
 190 603,00 zł.

Jest to już ostatni  odcinek drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – 
Wiśniowa, przebiegającej przez teren naszej gminy o bardzo złej nawierzchni. Po 
zakończeniu przebudowy droga będzie miała bardzo dobry stan techniczny-  co wpłynie 
na komfort podróżowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego 
uczestników.

„Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez 
osuwisko czynne w m. Glinik” – Wykonanie właściwych prac budowlanych – 
Etap I

21 czerwca 2018 roku został ogłoszony przetarg na zabezpieczenie drogi 
gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik” –  
Etap I. Przedmiot zadania obejmuje wykonanie 60 szt. pali żelbetowych o śr. 800 mm 
z betonu C20/25 typu CFA  wraz ze zbrojeniem kształtownikiem HEB 400 mm, 
zwieńczonych oczepem żelbetowym wraz z zakotwieniem kotwami gruntowymi 
iniekcyjnymi w ilości 59 sztuk. Zakres prac obejmuje również wykonanie rowu 
i umocnienie dna i skarp rowu. Otwarcie przetargu nastąpi 6 lipca 2018 roku.

Będzie to I Etap inwestycji, który zabezpieczy całkowicie osuwisko po lewej 
stronie drogi  (część południową). Mamy nadzieję, że kolejny etap inwestycji będzie 
kontynuowany w przyszłym roku i gmina uzyska wsparcie finansowe 
 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakończenie całości inwestycji. 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg  
z podziałem na II zadania: Zadanie nr 1 obejmuje budowę chodnika dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w sąsiedztwie 
Delikatesów CENTRUM po stronie lewej na odcinku 146 mb wraz z oznakowanym  
przejściem dla pieszych. Zadanie nr 2 obejmuje  połączenie dwóch istniejących chodników 
przy drodze wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa położonych w centrum 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca 
na budowie chodnika   wraz z organizacją oznakowania dla pieszych 
i rozbudową przepustu w miejscowości Wielopole Skrzyńskie



Wydarzenia
Spotkanie Seniorów 

19 maja 2018 roku w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się gminne 
spotkanie Klubów Seniora z terenu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. W wydarzeniu udział 
wzięła również grupa Seniorów z Lutowisk.

Uroczystą oprawę spotkania zapewniły 
występy artystyczne m.in. grupy teatralnej 
„Scena Propozycji” z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, która zaprezentowała spektakl 

pt. „Józef Błogosławiony”. Następnie swoje umiejętności taneczne zaprezentowały zespoły 
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Ponadto przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach 
przeprowadzili debatę społeczną pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć 
na nie wpływ” zaadresowaną  do seniorów, której tematyką było bezpieczeństwo osób 
starszych. Seniorzy mieli okazję poznać skalę zagrożenia w regionie, dowiedzieli się także 
jakie metody działania stosują przestępcy w stosunku do osób starszych i co robić, by nie 
paść ich ofiarą. W trakcie debaty wspólnie z powiatowym rzecznikiem konsumentów 
omówiono również problematykę związaną z bezpieczeństwem przy zawieraniu różnych 
umów.
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Gminne Obchody Dnia Strażaka

26 maja 2018 roku w Wielopolu 
Skrzyńskim odbyły się Gminne obchody Dnia 
Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką 
strażaków, pocztów sztandarowych 
i zaproszonych gości na parkingu przed 
budynkiem OSP w Wielopolu Skrzyńskim. 

Następnie w Kościele parafialnym pw. 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się Msza św. 
dziękczynna w intencji wszystkich strażaków 
gminy Wielopole Skrzyńskie.

 

 
Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku kulturalno - oświatowym obok 

kościoła, gdzie poszczególnym strażakom przekazano odznaczenia i podziękowania za 
ofiarną służbę.

Maj w tradycji pożarniczej obchodzony jest jako miesiąc ochrony przeciwpożarowej. 
To dobry czas na podsumowanie i przybliżenie działalności jednostek OSP funkcjonujących 
w naszym otoczeniu. Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie działa 6 jednostek OSP. 
Najstarsze OSP to Wielopole Skrzyńskie i Brzeziny (powstały w latach 1897 i 1896) – 
najmłodsze natomiast to OSP Broniszów i Sośnice, które zawiązały się w 1960 roku. Ogółem 
jednostki skupiają 175 strażaków w tym 12 kobiet.

Funkcjonujące na terenie gminy jednostki realizują zadania nie tylko z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej. Strażacy uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, 
religijnych i lokalnych.  Ponadto druhowie stanowią grupę, która cieszy się niesłabnącym 
zaufaniem społecznym, dlatego w pełni zasługują na słowa uznania.
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I Międzynarodowe X Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących 
o nagrodę im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

           Od 1 do 3 czerwca 2018 roku  w Wielopolu Skrzyńskim odbywały się prezentacje 
Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora. Organizatorem wydarzenia było 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu 
Skrzyńskim, współorganizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Ośrodek Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora CRICOTEKA. Honorowy patronat objęli Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak 
oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar. 

Uroczystość rozpoczęła się od wystawy pn. „Plakaty ze spektakli Tadeusza Kantora 
i Teatru Cricot 2”.

 W Festiwalu wzięło udział 10 teatrów konkursowych oraz 2 poza konkursowe.

 
7. Teatr Jednego Aktora 
8. Teatr „NOTOCO”
9. Teatr Studencki Uniwersytetu  Preszowskiego w Preszowie 
10. Teatr Zenetheatrum z Węgier 
11. Zakarpacki Regionalny Teatr Lalek „BAVKA” z  Ukrainy
12 Teatr PRZEBUDZENI 

1. Teatr „Reduta Śląska”
2. Grupa teatralna „Stan Wyjątkowy” 
3. Teatr „PUK-PUK”
4. Szkolny Teatr Lalki i Aktora 
5. Teatr „RE/AKTOR”
6. Teatr Zbożowy

Zwycięzcą okazał się Teatr „Reduta Śląska” z Chorzowa, za spektakl „Stary klamor 
w dziadkowym szranku”. Teatr otrzymał nagrodę finansową w wysokości 3000 zł, 
ufundowaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

II miejsce i nagrodę rzeczową o wartości 2000 zł, ufundowaną przez Starostę 
Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego otrzymał Teatr Studencki Uniwersytetu 
Preszowskiego  za spektakl „Stulecie według Marii” w wykonaniu Jana Jendrichovskiego.

III miejsce i nagrodę finansową w wysokości 1000 zł ufundowaną przez  Wójta 
Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymał Teatr „PUK-PUK” z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Świdniku za spektakl „Głusi”.

Nagrody indywidualne pieniężne w kwocie 500 zł oraz Krzesła Kantorowskie, 
ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali: 
Najlepszy Aktor -  Aktorzy Teatru Zbożowego z Kielc za spektakl „Kaskaderzy” oraz 
Najlepszy Reżyser -  Benedek Csaki z Teatru Zenetheatrum z Debreczyna. Krzesła 
Kantorowskie ufundowane również przez Dyrektora WDK, otrzymały wszystkie teatry 
biorące udział w Festiwalu.

 
      
 

      Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim dziękuje sponsorom: 
Firmie Agrol – Bud, Firmie Kabanospol, Firmie ZM Ropczyce, Firmie Fanum, Firmie 
Drewspan, Firmie Südzucker Polska.
        Festiwal organizowany będzie co 2 lata na przemian z warsztatami teatralnymi dla grup 
teatralnych oraz opiekunów grup.  
     Projekt dofinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego z oferty pn. „Wydarzenia kulturalne” w zakresie kultury w 2018 roku.
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Uroczyste oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego, 
wybudowanego przy Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu

7 czerwca 2018 roku, odbyła się uroczystość oddania do użytku 
wielofunkcyjnego boiska sportowego wybudowanego przy Szkole Podstawowej im. 
Sybiraków w Nawsiu.

Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem zaproszonych gości. Następnie po 
symbolicznym przecięciu wstęgi nastąpiło poświęcenie  obiektu sportowego. 
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy zgodnie 
podkreślali znaczenie sportu dla rozwoju młodzieży oraz składali gratulacje władzom 
gminy za zaangażowanie w budowę boiska. Przybyli goście przekazali w darze dla szkoły 
piłki do gry w poszczególne dyscypliny sportowe. Ponadto Pan Marek Tęczar Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie przekazał na ręce Pani Krystyny Paryś Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu stroje sportowe dla uczniów.

Nowe boisko sportowe sprawiło wiele radości przede wszystkim uczniom. 
Wyrazili oni swą wdzięczność  w bogato przygotowanym programie artystycznym: 
zaprezentowali się w układach tanecznych, sportowych, piosenkach, pokazach 
umiejętności piłkarskich i akrobatycznych. Powód do zadowolenia mają nie tylko 
uczniowie, ale również mieszkańcy sołectwa Nawsie, ponieważ obiekt sportowy jest 
ogólnodostępny i można z niego korzystać codziennie do godziny 21:00.

Obiekt powstał dzięki uzyskanemu przez gminę  dofinansowaniu  
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 tysięcy zł. W ramach zadania 
powstało boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, 
o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z ogrodzeniem. Obiekt wyposażono 
w bramki, kosze, słupki do siatkówki, trybuny zewnętrzne dla 108 osób. W ramach 
inwestycji powstała również siłownia terenowa, na której zamontowano 6 szt. urządzeń 
do ćwiczeń. Cały obiekt jest oświetlony i ogrodzony. Wartość zadania wyniosła  ponad 
656 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego została Firma „KRIS-BUD” z Jasienicy Rosielnej.

Dla przypomnienia taki sam obiekt sportowy powstał w 2016 roku przy Szkole 
Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, natomiast jego uroczyste 
przekazanie społeczności szkolnej odbyło się w maju 2017 roku. 

Ponadto gmina zawnioskowała o wsparcie finansowe budowy boisk 
wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w  Brzezinach i Gliniku.

 Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej 
niezwykłej uroczystości. Uczniom życzę, aby z radością korzystali z nowego obiektu 
sportowego i rozwijali swoje sportowe pasje – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie.



Otwarcie budynku sali gimnastycznej, wybudowanej przy Szkole 
Podstawowej w Gliniku

19 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej, 
wybudowanej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Po symbolicznym przecięciu wstęgi 
proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku ks. Ryszard Potyrała dokonał 
poświęcenia nowego obiektu sportowego.

Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie do użytkowania 
społeczności szkolnej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą i zakupionym 
wyposażeniem. Protokół przekazania inwestycji podpisali: Pani Wioletta Sarna Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Gliniku oraz Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie.

Wartość budowy sali gimnastycznej w Gliniku wyniosła 2 834 882, 86 zł. Gmina 
Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji otrzymała:
 1 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w ramach Programu 
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej oraz 907 700,00 zł w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020. Przedmiotem inwestycji była nie tylko budowa sali gimnastycznej, zakup 
wyposażenia nowego obiektu sportowego oraz prace modernizujące starą część szkoły. 
Duża część środków pieniężnych została przeznaczona również na budowę murów 
oporowych zabezpieczających powstałą salę gimnastyczną przed ewentualnym 
osuwaniem ziemi.

W ramach inwestycji powstała sala gimnastyczna o wymiarach areny sportowej 
12mx24m i wysokości 6,5 m. Do pomieszczenia sali przylega zaplecze socjalne, 
w którym znajdują się szatnie i sanitariaty, pokój nauczycieli WF, pomieszczenie 
magazynowe na sprzęt sportowy. Zakupiono sportowe wyposażenie sali gimnastycznej: 
komplet do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, tablicę wyników, drabinki 
gimnastyczne, siatki, scenę. Wokół powstałego  budynku przeprowadzono prace 
związane z zagospodarowaniem terenu: wykonano płytki odbojowe i chodniki z kostki 
brukowej oraz drogę pożarową. 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy, a szczególnie sołectwa Glinik 
i ich ofiarności został uporządkowany teren przyszkolny, zakupiono rośliny 
i wykonano nasadzenia.

W budynku szkoły przeprowadzono również prace związane z wymianą istniejącego 
kotła na nowy kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, wymieniono tradycyjne 
oświetlenie na energooszczędne oświetlenie typu LED, zamontowano na dachu budynku 
szkoły instalację fotowoltaiczną o mocy 10 Kw ukierunkowaną na produkcję energii 
elektrycznej na  potrzeby obiektu. Przeprowadzone prace w znaczy sposób przyczynią się do 
zmniejszenia kosztów  użytkowania szkoły.
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W ramach realizowanego projektu zakupiono też pomoce dydaktyczne 
stanowiące: wyposażenie pracowni ICT (11 szt. laptopów, tablicę multimedialną, rzutnik, 
drukarkę) oraz wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczej w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, które będą wspomagać proces kształcenia w obszarze nauk 
ścisłych (m.in. mikroskop, kompasy, siatki brył i figur, modele erupcji wulkanu, układu 
słonecznego).

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu, dziękuję za 
przygotowanie pięknej uroczystości otwarcie sali gimnastycznej. Uczniom i Gronu 
Pedagogicznemu życzę, aby nowa sala i zakupione wyposażenie sprzyjały osiągnięciu 
sukcesów i rozwojowi swoich pasji – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Informacja Gminnego Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Program „Dobry Start” - wnioski już od lipca 2018 roku

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego 
raz w roku wszystkim uczniom. Wnioski można złożyć 
już od 1 lipca.

Program „Dobry Start” to 300 złotych 
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów, 
rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny 
otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program 
obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, 
jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 
ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia przez nie 24-go roku życia.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, 
opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub 
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
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Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które 
realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. 
Chodzi tu o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 
500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie 
później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach 
gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, na jego 
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „dobry start”
 w lipcu i sierpniu, to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Dożywianie dzieci w szkole 

Wnioski o dożywianie dziecka w szkole w nowym roku szkolnym 2018/2019 
należy złożyć  w  sierpniu wraz z dochodami z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku, tj.  za miesiąc lipiec (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769). Aby skorzystać z pomocy w formie dożywiania 
dziecka w szkole dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% „kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie”, tj. 771,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co 
najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ww. ustawy  – wówczas 
decyzja przyznająca pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole będzie wydana od 
1 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach skutkować będą decyzją 
o przyznaniu posiłku w późniejszym terminie.

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+), 
zasiłku rodzinnego oraz świadczenia alimentacyjnego 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 
informuje, że w 2018 roku wnioski w formie papierowej o świadczenie wychowawcze 
(500+), zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne na kolejny okres można 
składać od 1 sierpnia 2018 roku.

Należy pamiętać, że wnioski na nowy okres 2018/2019 będą przyjmowane 
jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które zostały przyznane w ubiegłym roku 
(świadczenie 500+ oraz świadczenia alimentacyjne do 30 września br., a zasiłek rodzinny 
do 31 października br.). Bardzo ważną informacją jest to, że aby zachować ciągłość 
wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenia 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy 
złożyć do 31 października br. a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br. 
Ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny okres będzie następowało zgodnie z datą 
złożenia wniosku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokojach nr: 
01, 02 oraz 03 lub pod numerami telefonów 17 2214453, 
17 2214475, 17 2214476.
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Wnioski można składać: - osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wielopolu Skrzyńskim pokój nr 30 i 31 w godzinach od 7:30 do 15:30 (we wtorki do 
od 7:30 do 17:00) 
- za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wielopolu Skrzyńskim 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 
- drogą elektroniczną poprzez: - Portal Emp@tia, - PUE ZUS, - system bankowości 
elektronicznej.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego lub zasiłku rodzinnego:W przypadku, gdy osoba  ubiega 
się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub zasiłek rodzinny do wniosku  
dołącza odpowiednio:  
1. Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu   -  wypełnia 
wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny. 
2. W przypadku prowadzenia przez członka rodziny działalności gospodarczej 
opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej - 
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio 
o: - formie opłacanego podatku, - wysokości przychodu, - stawce podatku, - wysokości 
opłaconego podatku   w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest 
prawo do świadczenia wychowawczego lub zasiłku rodzinnego (  za 2017 rok).
 3. Inne dokumenty wymagane do ustalenia dochodu: 
● zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie 
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który ustalane 
jest prawo - wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny, 
● umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się 
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej 
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania 
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej 
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
● umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa 
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 
● odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób 
w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 
sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego 
tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do 
alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 ● przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą 
zawartą przed  mediatorem lub innym tytułem wykonawczym, pochodzącym lub 
zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 
● w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je 
w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 
zawartej przed mediatorem: - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także 
o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub - jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą 
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 



 uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą 
albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku  z brakiem podstawy 
prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną 
miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, 

4. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu dokumenty 
potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia  
prawa do świadczeń jest: 

➢ rok 2016 przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres 
2017/2018 

➢ rok 2017 przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres 
2018/2019 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego. 

WAŻNE! 
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się 

o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się 

o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie 
i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się 
odpowiednio inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego: 
➢ w przypadku cudzoziemca - przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w związku 
z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – kartę pobytu; - kartę pobytu 
i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 
inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej który uprawnia do wykonywania pracy; 
➢ w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko: odpis prawomocnego 
orzeczenia sądu, orzekającego rozwód lub separację; odpis zupełny lub skrócony aktu 
zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje; odpis 
zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany; odpis 
prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne; - 
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do 
ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 
➢ w przypadku dziecka będącego pod opieką naprzemienną obojga rodziców – 
odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną 
obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach; 
➢ w przypadku przysposobienia dziecka - odpis prawomocnego postanowienia sądu 
orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka 
adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie 
dziecka; 
➢ w przypadku opieki prawnej - orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego.

Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, telefon 17 22 14 320 lub 17 22 14 466.
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Ogłoszenia
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 APEL O WŁAŚCIWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

 Ze względu na bardzo liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się 
z poniższymi zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.
                Z informacji  przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne 
z terenu gminy wynika, że w wielu gospodarstwach domowych nienależycie 
segregowane są odpady komunalne lub w ogóle się ich nie segreguje. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkańcy, którzy w złożonych 
deklaracjach zadecydowali o segregacji odpadów zobowiązani są do 
wysegregowania ze zmieszanych odpadów plastiku, metalu, szkła, papieru. Takie 
odpady nie mogą trafić do worka czarnego z odpadami zmieszanymi.

Prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów 
zmieszanych (niesegregowanych), co przedkłada się na zmniejszenie ponoszonych 
kosztów przez gminę a  tym samym zmniejszy wysokość opłaty ponoszonej za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów przez mieszkańców.

PRZESTRZEGAMY – iż w przypadku stwierdzenia niewłaściwej 
segregacji odpadów, a w szczególności znalezienia w worku czarnym na odpady 
zmieszane np. papieru, plastiku, szkła,metalu, Wójt Gminy będzie zmuszony, na 
podstawie art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
 i porządku w gminach,  naliczyć opłatę jak za odbiór odpadów gromadzonych 
w sposób nieselektywny tj. 15,00 zł od jednego mieszkańca.

Stypendium szkolne

Przypominamy, 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). 

Ponadto zwracam szczególną uwagę, że nie 
mogą Państwo pozbywać się odpadów powstających na 
swoich posesjach w niedozwolony sposób. 
Niedopuszczalne jest palenie śmieci oraz wywożenie ich 
w jakiekolwiek inne miejsca. Takie działania są zabronione 
gdyż stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz 
ludzi, podlegają karze.



NALEŻY  WRZUCAĆ NIE WRZUCAMY !

- pozostałe odpady, które nie da się posegregować 
np. pampersy, zabrudzony tłusty papier, mocno 
zabrudzone opakowania, znicze, porcelana, 
zabawki, itp.

- odpadów które należy gromadzić  
w pozostałych workach, a także: baterii, 
świetlówek, drobnego sprzętu elektrycznego    
i elektronicznego, itp.

 NALEŻY  WRZUCAĆ NIE WRZUCAMY !

- trawę, liście, drobne gałęzie, obierki warzyw, 
owoców, skorupki z jajek, zwiędłe kwiaty cięte, 
doniczkowe, przeterminowaną żywność, trociny, 
itp.

- nie wrzucamy pozostałych odpadów, które 
nadają się do odzysku i recyklingu, itp.

 worek czarny  - przeznaczony na odpady komunalne niesegregowanie (zmieszane)
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 worek brązowy    – przeznaczony na odpady kuchenne i odpady ogrodowe

NALEŻY  WRZUCAĆ NIE WRZUCAMY !

- gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i 
reklamy, kalendarze, papierowe torby na zakupy, 
zużyte zeszyty i stare książki, kartony i tekturę, 
odpady wielomateriałowe (np.kartony po sokach 
i produktach mlecznych), odzież i tekstylia 
(np.pościel, buty, koce), odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji, itp.

- papieru z folią, zabrudzonego, szczególnie 
zatłuszczonego papieru, pieluch i innych 
artykułów higienicznych, worków po cemencie, 
itp.

worek niebieski – przeznaczony na papier, tekturę odzież i tekstylia, opakowania 
wielomateriałowe ulegające biodegradacji do którego wrzucamy :

NALEŻY  WRZUCAĆ NIE WRZUCAMY

- opakowania ze szkła białego i kolorowego bez 
nakrętek (słoiki, butelki po sokach, napojach), 
opakowania szklane po kosmetykach, inne 
opakowania szklane, itp.

- szkła okiennego zwykłego i zbrojonego, luster, 
szyb samochodowych, zniczy z woskiem, 
ceramiki, porcelany, żarówek, świetlówek, 
termometrów, wyrobów ze szkła hartowanego, itp.

NALEŻY  WRZUCAĆ NIE WRZUCAMY  !

- puste, zgniecione butelki plastikowe po  
różnych  napojach typu PET, środkach czystości, 
kosmetykach, tzw. chemię  gospodarczą, czystą 
folię, reklamówki, torebki z tworzyw 
sztucznych, skrzynki plastikowe, doniczki, 
wiadra, czyste kanistry plastikowe, itp., 
zgniecione puszki aluminiowe po konserwach i 
napojach, nakrętki i kapsle,  metalowe 
narzędzia, rury, druty i drobny złom, metalowe 
pokrywki, tacki i folie aluminiowe, itp. 

- tworzyw piankowych, styropianu i naczyń, 
jednorazowych styropianowych, opakowań po 
aerozolach, opakowań po środkach 
chwastobójczych, baterii oraz puszek po farbach, 
butelek i opakowań po olejach przemysłowych, 
zabawek oraz sprzętu AGD, plastikowych szyb z 
pleksy, puszek po farbach i lakierach oraz 
aerozolach, z resztkami zawartości itp.

 ZASADY  WŁAŚCIWEJ  SEGREGACJI
worek żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne i metal do którego wrzucamy:

worek zielony – przeznaczony na szkło białe i kolorowe do którego wrzucamy :

W związku z powyższym prosi się wszystkich mieszkańców o przestrzeganie 
zasad segregacji odpadów, oraz o stosowanie się do wytycznych związanych z segregacją 
odpadów – leży to w interesie wszystkich mieszkańców naszej Gminy.



XIX Dni Wielopola Skrzyńskiego

Gminny Ośrodek Kultury 
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim 
realizuje Spotkania Teatralne, które 
prowadzone są w ramach zadania 
realizowanego ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z programu KULTURA DOSTĘPNA 2018 
pn.: Warsztaty Teatralne i Spotkania 
Teatralne „Teatr Po Sumie”. Kwota 
dofinansowania z MKiDN wynosi 38 000,00 
zł. Spotkania umożliwiają bezpłatny dostęp 
do sztuki dla dzieci, młodzieży oraz 
mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie 
i Województwa Podkarpackiego. 

Od 16.05.2018 r. prowadzone są 
warsztaty z „Teatrem Kantor Wymiany 
Myśli” w ramach w/w projektu, które 
zakończą się spektaklem. Uczestnicy Teatru 
będą wyjeżdżać do teatrów 
w Rzeszowie i Krakowie. 

TEATR PO SUMIE

Wszystkich serdecznie zapraszamy 
na najbliższe spektakle!

Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim zapraszają na:

XIX Dni Wielopola Skrzyńskiego, 
które odbędą się na Stadionie 
Ośrodka Sportu w Wielopolu 
Skrzyńskim w dniach:

-  30  czerwca (sobota) 2018 roku  
początek o godzinie 16:00

 -  1 lipca (niedziela) 2018 roku 
początek o godzinie 14:00

 Szczegóły na plakatach i stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim
 gokiw.wielopole-skrz.pl  
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Zapraszamy do Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach  

Międzyszkolna Bursa w Ropczycach to placówka dla uczniów 
pobierających naukę poza miejscem zamieszkania. Pomieszczenie Bursy znajduje 
się na III piętrze budynku, w którym mieści się Starostwo Powiatowe 
w Ropczycach. 

Opłata za zamieszkanie wynosi 35 zł za pobyt do 2 tygodni natomiast za 
pobyt miesięczny – 70 zł.

Wniosek o przyjęcie oraz Oświadczenie można pobrać w sekretariacie bursy 
lub na stronie www.mbursa.pl jeżeli posiadasz to do wniosku dołącz: orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego - wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny 
wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcia kandydata 
pieczą zastępczą.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w dniach od 1 lipca do 20 lipca 2018 
roku w sekretariacie Bursy.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 17 22-20-711 oraz 
e-mailowo – bursa@spropczyce.pl 

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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Festyn Integracyjny WIELOPOLANDIA 2018 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, 
serdecznie zaprasza na XIX edycję Festynu Integracyjnego dla dzieci 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych - WIELOPOLANDIA 2018, który odbędzie 
się 29 lipca 2018 roku na Stadionie Ośrodka Sportu w Wielopolu Skrzyńskim. 

W przypadku niekorzystnych warunków i deszczowej pogody 
WIELOPOLANDIA odbędzie się 5 sierpnia 2018 roku. 

http://www.mbursa.pl/
mailto:bursa@spropczyce.pl

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20

