
INFORMATOR 
SAMORZĄDOWY

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
LUTY – MARZEC 2021 r. Egzemplarz bezpłatny 2/21

Informacje Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie,
 z okazji Świąt Wielkanocnych składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech ten szczególny czas przyniesie wzajemną 

życzliwość, prawdziwą radość oraz pokój. 
Życzymy dużo zdrowia, odpoczynku w rodzinnej 

atmosferze. Ciepłych, pełnych nadziei
 Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

radosnych spotkań przy wielkanocnym stole.

Przewodniczący
 Rady Gminy 

w Wielopolu Skrzyńskim

Piotr Zięba wraz 
z radnymi

 

Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie

Marek Tęczar 
wraz 

z współpracownikami



Drodzy Mieszkańcy, na ostatniej XIX Sesji, Rada Gminy uchwaliła 
zmiany budżetowe na 2021 r. Przestawiamy Państwu inwestycje, 
które będą realizowane lub zakończone w roku bieżącym
1. Budowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej dla centrum 
miejscowości Wielopole Skrzyńskie – koszt zadania 180 000,00 zł,
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim - koszt 
zadania 80 000,00 zł,
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wielopole 
Skrzyńskie - koszt zadania 100 000,00 zł,
4. Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Broniszów - koszt 
zadania 30 000,00 zł, oraz w Gliniku - koszt zadania 30 000,00 zł,
5. Wykonanie odwiertów poszukiwawczych za wodą wraz 
z urządzeniem i podłączeniem studni w miejscowości: Glinik - koszt 
zadania 80 000,00 zł, oraz dla miejscowości Broniszów - koszt zadania 
50 000,00 zł,
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie -  koszt 
zadania 30 000,00 zł,
7. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nawsie koło P. Stawarz 
-  koszt zadania 92 000,00 zł,
8. Zakup samochodu ciężarowego służącego do bieżącego utrzymania 
dróg -  koszt zadania 74 000,00 zł,
9. Modernizacja drogi wewnętrznej Brzeziny Łęk, na P. Kaczor -  koszt 
zadania 82 000,00 zł,
10. Przebudowa drogi Wielopole Skrzyńskie – Frysztak, 
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie -  koszt zadania 30 000,00 zł,
11. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Glinik koło cmentarza - 
 koszt zadania 200 000,00 zł,
12. Wykonanie ciągu pieszego w centrum miejscowości Wielopole 
Skrzyńskie -  koszt zadania 15 000,00 zł,
13. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP 
w Brzezinach - kwota dofinansowania 300 000,00 zł,
14. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej 
w Nawsiu -  koszt zadania 120 000,00 zł,
15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
w Gliniku, oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej 
w Broniszowie o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną – etap I, 
-  koszt zadania 500 000,00 zł,
16. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Dębica – 
Wielopole Skrzyńskie -  koszt zadania 20 000,00 zł,
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17. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Sędziszów - Bystrzyca 
– Wielopole Skrzyńskie -  koszt zadania 20.000,00 zł, 
18. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Sędziszów – 
Zagorzyce  – Wielopole Skrzyńskie -  koszt zadania 20.000,00 zł, 
19. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Gnojnica – Broniszów 
-  koszt zadania 20.000,00 zł,
20. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Brzeziny - Łęg -  koszt 
zadania 10.000,00 zł,
21. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Glinik stacja „TRAFO 6” -  koszt zadania 
13.000,00 zł, 
22. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie stacja „TRAFO 4” 
-  koszt zadania 12.000,00 zł,
23. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie stacja „TRAFO 16” 
-  koszt zadania 13.000,00 zł,
24. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinik zasilanego 
ze stacji „TRAFO 7” -  koszt zadania 32.000,00 zł,
25. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielopole 
Skrzyńskie zasilanego ze stacji „TRAFO 13” - 
koszt zadania  21.000,00 zł,
26. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielopole 
Skrzyńskie zasilanego ze stacji „TRAFO 17”-  
koszt zadania 21.000,00 zł,
27. Budowa parkingu dla celów budynku wielofunkcyjnego 
w Broniszowie (Filia GOKiW) -  koszt zadania 70.000,00 zł,
28. Opracowanie dokumentacji związanej z gospodarką wodociągową 
dla budynku wielofunkcyjnego w Brzezinach -  
koszt zadania 15.000,00 zł. 

Razem Gmina Wielopole 
Skrzyńskie zwiększa wydatki 
majątkowe budżetu gminy 

o kwotę 2 336 000,00 zł.
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Inwestycje realizowane 
1. Budowa oświetlenia płyty stadionu GOKiW w Wielopolu 
Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie zrealizowała zadanie polegające 
na budowie oświetlenia płyty stadionu w Wielopolu Skrzyńskim. 
Zadanie to miało na celu budowę nowej instalacji oświetlenia płyty 
stadionu wraz z osprzętem towarzyszącym. W chwili obecnej prace 
budowlane zakończyły się. Wykonano wykop pod budowę linii 
kablowej, wykop pod słupy oświetleniowe, ustawienie słupów 
oświetleniowych (6 szt.), ustawienie słupków złączy kablowych, 
ułożenie linii kablowych, montaż opraw oświetleniowych oraz montaż 
złączy kablowych. 31 marca br. odbył się odbiór inwestycji.
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Inwestycję sfinansowano w 100% 
ze środków własnych Gminy 
Wielopole Skrzyńskie w kwocie 
136 850,00 zł brutto.
Już w chwili obecnej mogą 
Państwo zobaczyć na żywo efekt 
realizacji. 
Inwestycja pozwoli gminnym 
sportowcom trenować w lepszych 
warunkach, przy dobrym 
oświetleniu placu stadionu. 



2. Trybuny sportowe przy Szkole Podstawowej w Wielopolu 
Skrzyńskim

Z inicjatywy Pana Wójta Marka Tęczara, przy budynku szkoły 
zamontowano 40 - miejscową trybunę sportową przez pracowników 
Urzędu Gminy oraz konserwatora szkoły.  Zadanie polegało na 
demontażu istniejącej już wcześniej kostki betonowej, przygotowanie 
podbudowy, ułożenie nowej 75 m2 nawierzchni i trybuny sportowej. 
Montaż trybuny stanowi bezpośrednie zaplecze boiska do piłki nożnej 
i znacząco poprawi komfort korzystania z obiektu osobom które 
obserwują rozgrywki lub oczekują na grę.

Koszt realizacji zadania : 

Szkoła Podstawowa zakupiła trybunę sportową w kwocie 4674,00 zł, 
oraz materiały budowlane potrzebne do jej montażu 
w kwocie 1150,33 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie wykonała 
nawierzchnię z kostki betonowej ze środków własnych 
w kwocie 1875,00 zł. 
Zadanie wykonali  pracownicy gospodarczy Urzędu. 
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3. Przyłącza wodociągowe w miejscowości Glinik – 
Krzemienica

Zakończono budowę kolejnych przyłączy wodociągowych. Tym razem 
zrealizowano zadanie polegające na  budowie przyłączy 
wodociągowych w miejscowości Glinik – przysiółek Krzemienica. 
Udało się przyłączyć do sieci wodociągowej 13 gospodarstw 
domowych. 

Koszt jednego przyłącza to 3019,88 zł brutto. Tą kwotę pokrywa 
w całości każde gospodarstwo domowe. 
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4. Budowa nowych sieci wodociągowych w Gminie 
Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie rozpoczęła realizację trzech zadań 
polegających na budowie nowych sieci wodociągowych : 

-   Budowa ujęcia wody BR-2 wraz z siecią wodociągową i instalacją 
elektryczną w miejscowości Broniszów na kwotę 322 160,00 zł brutto. 
Termin wykonania zadania to koniec maja br.
-   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów o długości 
2,9 km na kwotę 347 481,46 zł brutto. Realizacja zadania umożliwi 
przyłączyć do sieci 30 gospodarstw domowych.  Przewidywany termin 
wykonania zadania to ma koniec czerwca br.
-    Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie 
o długości 1,5 km na kwotę 492 200,90 zł brutto. Zadanie umożliwi 
przyłączenie 5 budynków użyteczności publicznej, tj: Gminny Ośrodek 
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Publiczne 
Przedszkole im. Krasnala Hałabały, Urząd Gminy, Biblioteka, budynek 
poczekalni PKS. 
Przewidywany termin wykonania zadania to wrzesień br. 
W połowie marca miejsca budów zostały przekazane wykonawcom. 



5. Budowa parkingu na potrzeby budynku wielofunkcyjnego 
w miejscowości Broniszów – etap IV

Zakończyła się budowa parkingu na potrzeby budynku 
wielofunkcyjnego w Broniszowie.  Wykonano ok. 1200 m2 kostki 
brukowej i chodnik dla pieszych o długości 65 m2. Zrealizowano 
również dwa zjazdy publiczne z drogi powiatowej. Trwały prace nad 
poszerzeniem jezdni drogi powiatowej na odcinku 
o długości 85 m2. W dalszej części prac wykonano kanalizację 
deszczową wraz z ułożeniem prefabrykowanych rur kanalizacyjnych 
z tworzywa sztucznego.  
Koszt całej inwestycji to 123 579,97 zł brutto, kwota pozyskana 
ze środków sołeckich wynosi 48 786,20 zł.

W chwili obecnej trwają prace porządkowe inwestycji.
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6. Ogólnodostępny obiekt służący promocji, dystrybucji 
produktów i usług lokalnych w Wielopolu Skrzyńskim

W Wielopolu Skrzyńskim powstał plac przeznaczony pod potrzeby ekspozycji, 
dystrybucji i promocji produktów lokalnych, wytwarzanych przez miejscowych 
rolników, rzemieślników i twórców ludowych.
W ramach zadania, w ubiegłym roku wykonano plac z kostki betonowej poniżej 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku, a obecnie zamontowano 
namiot handlowo – wystawienniczy oraz dostarczono wyposażenie, tj. stoły 
i ławki. 
Inwestycję zrealizowano dzięki pozyskanym środkom w kwocie 
31 815,00 zł brutto z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020. Całość inwestycji została przekazana w użytkowanie Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, którego statutowym 
zadaniem jest promowanie lokalnych wyrobów, w tym twórczości ludowej 
i rodzimych produktów. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaplanowany 
kiermasz wielkanocny został odwołany. Wydarzenie stanowiące inaugurację 
funkcjonowania placu będzie przesunięte na czas późniejszy.  

Koszt realizacji całości zadania:
 
Część 1 Utwardzenie placu w 
postaci nawierzchni z kostki 
brukowej.
Koszt - 45 862,27 zł brutto
(zrealizowano w grudniu 2020 r.) 
 
Część 2 Dostawa wyposażenia 
tj. namiotu wystawienniczo - 
handlowego oraz 10 kompletów 
handlowych w tym stoły i ławki.
Koszt - 10 440,24 zł brutto
 
Łącznie poniesione wydatki: 
56 302,51 zł brutto.
Kwota  pozyskanego                 
dofinansowania  z PROW 
2014-2020: 31 815,00 zł brutto.

Wkład własny budżetu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie:  
24 487,51 zł brutto.
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7. Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie 

Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji zadania pod 
nazwą: „Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie poprzez 
urządzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz 
z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą”.

Zadanie polega na zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej 
w m. Nawsie na przestrzeń rekreacyjną i wypoczynkową wraz 
z parkingiem i wewnętrzną instalacja oświetleniową. 

Obiekt będzie służył rekreacji i wypoczynkowi lokalnej społeczności.

W ramach zadania zaplanowano budowę alejki z kostki brukowej 
z tablicami informacyjnymi (12 sztuk) i zegarem słonecznym, (tablice 
informacyjne będą nawiązywały treścią do losów historycznych postaci 
12 Sybiraków z Nawsia, których imieniem nazwana jest miejscowa 
Szkoła Podstawowa, dzięki zastosowaniu tego rozwiązania inwestycja 
sprzyja realizacji koncepcji tzw. wsi tematycznej, dzięki popularyzacji 
życia i historii mieszkańców Nawsia zesłanych na Sybir);                       
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Poniżej przedstawiamy Państwu wizualizację obiektu

Przewidziano również montaż małej architektury: ławki parkowe 
(7 sztuk), kosze na śmieci (2szt), kule betonowe (8 sztuk), podwójny 
stół do gry w warcaby i chińczyka, zegar słoneczny, pergola 
chromoniklowa (2 szt.)  budowa oświetlenia terenu i montaż trzech 
lamp podwójnych. Wykonanie nasadzeń z drzew ozdobnych, rabaty 
kwiatowej, zasianie trawy, nasadzenie kwiatowej rzeźby nawiązującej 
do herbu Gminy Wielopole Skrzyńskie.                           
Dodatkowo zaplanowano wykonanie parkingu z 43 miejscami 
parkingowymi i jego odwodnienia (bezpłatny parking dla samochodów 
osobowych w ilości 43 miejsc oraz jedno miejsce dla osób 
niepełnosprawnych).

Łącznie powierzchnia zagospodarowanego terenu objętego inwestycją to 
3253,30 m2 w tym powierzchnia utwardzona 1413,70 m2. Zadanie 
dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Kwota dofinansowania to 213 478,00 zł. Wkład własny z budżetu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie: 239 208,10 zł. Wartość całej inwestycji wynosi 
452 686,10 zł brutto. Teren budowy został przekazany Wykonawcy i ze 
wstępnych ustaleń wynika że po świętach Wielkanocnych przystąpi do realizacji 
zadania.
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8. Gra planszowa – sposób na edukację i popularyzację 
regionu

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim 
w 2020 r. zrealizowała projekt pn. „Warsztaty edukacyjne pod hasłem: 
Gra planszowa -  sposób na edukację i popularyzację regionu ”, którego efektem 
jest wydana gra planszowa „Wędrówki po Wielopolu Skrzyńskim, Czudcu 
i Niebylcu”, w ilości 700 egzemplarzy. 

Zrealizowany Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD C.K. Podkarpacie, z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki zaangażowaniu 
Proboszcza ks.  Mariusza Siniaka oraz ks. Piotra Soi z  Parafii    
Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim jako  
Wnioskodawcy, udało się przeprowadzić warsztaty edukacyjne, których 
uczestnikami była głównie młodzież  z Parafialnego Oddziału Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w Wielopolu Skrzyńskim. Opracowana i wydana gra 
planszowa w  przystępny sposób prezentuje zasoby kulturowe obszaru, 
ciekawostki historyczne,  epizody z życia i twórczości sławnych ludzi, 
pochodzących z regionu. Propaguje najcenniejsze zabytki architektury sakralnej 
na terenie LGD. Dzięki pracy i zaangażowaniu kilkunastu osób powstała 
pierwsza tego typu gra planszowa propagująca nasz region i jego walory.
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Wiadomości sportowe 
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Nowe osiągnięcia zawodniczek z „UKS Wielopole”

13 marca 2021 r. odbył się turniej tenisa stołowego w kategorii zawodów 
wojewódzkich. Pierwsze miejsce w II Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym 
Skrzatek zajęła Małgorzata Poręba - zawodniczka Uczniowskiego Klubu 
Sportowego działającego przy SP w Wielopolu Skrzyńskim. W zawodach brała 
udział również Wiktoria Poręba, która pokazała się z dobrej strony w turnieju 
zajmując miejsce czwarte. Były to kolejne zawody w tenisie stołowym na 
szczeblu wojewódzkim,  gdzie zawodniczki pokazały swoją dobrą sportową 
formę i mogły sprawdzić się przed czekającymi je, zbliżającymi się już 
niebawem zawodami ogólnopolskimi.
Warto podkreślić,  iż  UKS Wielopole oprócz wyżej wymienionych zawodniczek, 
duże nadzieje wiąże z innymi uzdolnionymi, m.in. Anną Oleś, Anną Tęczar,
Olą  Regułą,  które już niebawem powinny zadebiutować na arenach tenisowych .

W ostatnim czasie odbyły się kolejne zawody w ramach Podkarpackiej Ligi 
Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim w Ustrzykach Dolnych. 
Do czynnego udziału przystąpiła Małgorzata Poręba która uplasowała się na 
drugim miejscu w kategorii dziewczynek młodszych. 

Początkiem lutego Uczniowski Klub Sportowy zainicjował coroczną bezpłatną 
akcję nauki pływania dla uczniów Szkół Podstawowych  z terenu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. W zajęciach  nauki pływania bierze udział 30 dzieci, które 
pragną w czasie wolnym nauczyć się lub udoskonalić swoje  umiejętności 
pływackie. Niestety, z powodu obostrzeń spowodowanych epidemią 
koronawirusa, zajęcia zostały zawieszone przez organizatorów.
Wyjazdy oraz zajęcia z bezpłatnej nauki pływania zostaną niezwłocznie 
wznowione wraz z poluzowaniami obostrzeń, spowodowanych Covid-19.



Uroczystość z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

28 lutego 2021 r. w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość  
poświęcona pamięci żołnierzy powojennego niepodległościowego 
podziemia. Obchody rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim. 
Uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych w obronie Ojczyzny 
odprawił ks. Piotr Soja wraz ks. Stanisławem Kalisztanem.
Druga część uroczystości miała miejsce na cmentarzu parafialnym 
w Wielopolu Skrzyńskim. Złożone zostały wiązanki przez poszczególne 
delegacje na grobie Stanisława Pietruszki ps. „Wrzos”. 
Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie  przypomniał 
historię losów "Żołnierzy Niezłomnych", przywołując również pamięć 
Stanisława Pietruszki wywodzącego się z Wielopola Skrzyńskiego.  
W wydarzeniu udział wziął poczet sztandarowy Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Po wielu latach przywracana jest pamięć o Żołnierzach Wyklętych. 
Działające w okresie Polski Ludowej służby bezpieczeństwa 
z ogromną determinacją zwalczały działaczy podziemia 
niepodległościowego i antykomunistycznego. Przez komunistyczną 
władzę organizowana była walka z ludźmi, którzy nie złożyli broni 
i walczyli o suwerenność Polski. Tysiące żołnierzy poległo w wyniku 
działań komunistycznych.  Jako Żołnierze Niezłomni przetrwali jednak 
w pamięci tych, dla których Wolna i Niepodległa Polska była i jest 
wartością nadrzędną. Przetrwali dzięki prawdzie, której się poświęcili 
i oddali życie. Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla nas Polaków 
wzorem patriotyzmu.

Wydarzenia
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Urodziny Gminnego Żłobka „Maluszek” w Wielopolu Skrzyńskim

2 marca 2021 r. Gminny Żłobek „Maluszek” obchodził swoje pierwsze 
urodziny. Z uwagi na epidemię były one bardzo szczególne, 
przygotowano kartki okolicznościowe, które zostały rozesłane do osób 
wspierających działalność żłobka i rodziców dzieci korzystających ze 
żłobka. W okolicznościowej imprezie urodzinowej uczestniczył
Pan Marek Tęczar Wójt Gminy, Pani Dorota Łuszcz koordynator 
realizowanego projektu w ramach którego powołano żłobek, personel 
żłobka i dzieci objęte opieką placówki. Wójt Gminy przekazał Pani 
Dyrektor prezent urodzinowy dla podopiecznych życząc dalszych 
sukcesów i równie udanych lat funkcjonowania żłobka, podziękował za 
pracę i zaangażowanie w rozwój placówki. Nie zabrakło tortu 
z symbolicznymi świeczkami oraz gromkich braw po odśpiewaniu
„Sto lat”.

Pierwszy rok w funkcjonowaniu placówki, to zawsze ważny okres, 
który jest sprawdzianem możliwości, źródłem obaw, nadziei, czasem 
rozwoju i ciężkiej pracy. Pierwszy rok Gminnego Żłobka „Maluszek” 
był udany, oby kolejne lata były równie owocne. 
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Ogłoszenia 
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
w dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest 
organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym 
badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów 
w Europie i na świecie.
NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu 
zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów 
powszechnych ludności i mieszkań.

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy 
pytani?

Spis jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających 
w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy 
mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte 
w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. W każdej gminie funkcjonują gminne 
biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat 
NSP 2021. 
Jedną z  metod NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. 
Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, 
uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 
1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.
Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 
1 kwietnia w każdej gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można 
się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy 
pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy 
dokonać samospisu zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i 
jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.
Osoby, które nie dokonają spisu, zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch 
innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego 
komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza 
spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu 
mobilnym.
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Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia 
formularza spisowego?

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., 
dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom 
wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje 
wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa 
domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.
Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą 
statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu 
ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych 
informacji.

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

Gmina Wielopole Skrzyńskie w miejscowościach Glinik i Broniszów 
uruchomiła punkty czerpania wody dla mieszkańców. 
Punkty znajdują się przy budynkach OSP w Gliniku i Broniszowie. Wykonanie 
i uruchomienie takowych instalacji było odpowiedzią na liczne potrzeby 
mieszkańców, którzy jeszcze nie posiadają przyłączy do gminnych sieci 
wodociągowych, a okresowo zmagają  się  z problemami dostępu do wody 
z własnych studni. 
Woda w punktach czerpalnych jest wodą uzdatnioną i nadaję się do celów 
spożywczych.  W razie wystąpienia potrzeby uzyskania większych ilości wody 
np. do celów gospodarczych, należy się skontaktować z pracownikiem Urzędu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie p. Dariuszem Brzozą (17) 22 14 819,  887 788 575.

Informacja dla mieszkańców o gminnych punktach czerpania 
wody
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