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Z 

Wójt Gminy
Wielopole Skrzyńskie  

Marek Tęczar 
wraz ze współpracownikami 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie,
Święta Wielkanocne to czas zadumy, ale i radości płynącej z faktu zwycięstwa 

dobra nad złem. 

      W tym wyjątkowym czasie życzymy Świąt pełnych życzliwości 
i wzajemnego wsparcia, które pomaga pokonać  lęk i zwątpienie oraz pozwala 

 z  ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzymy, aby w naszych sercach zagościła radość i poczucie bezpieczeństwa. 
Niech czas Wielkanocnych Świąt i nadchodzącej wiosny będzie dla Państwa 

pełen radości. 

Spokojnych Świąt życzą:
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Informacje Wójta Gminy dotyczące planowanych 
inwestycji 

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie Gmina Wielopole Skrzyńskie przygotowała i złożyła 
wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości i standardów 
życia mieszkańców naszej gminy. Wśród zadań inwestycyjnych, dla których gmina zabiega o uzyskanie 
dofinansowań należy zaliczyć:
 Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja  PGR 

(obszary gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej):

1. Przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miejscowości  Nawsie - łączna długość 
planowanych do przebudowy dróg wynosi ok. 3 km. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,6 – 3,5 m wraz z podbudową z kruszywa łamanego i stabilizacją 
gruntu, wykonanie obustronnych poboczy, odmulenie rowów, przebudowę skrzyżowań, przepustów 
i zjazdów. W ramach działania do przebudowy zaplanowano następujące odcinki dróg: 
1. Nawsie k. Kut odc. dł. 160 m i szer. 3 m
2. Nawsie k. Zych odc. dł. 115 m i szer. 3 m
3. Nawsie k. Kiebały odc. dł. 240 m i szer. 3 m i 2,6 m
4. Nawsie k. Tabasz odc. dł. 30 m i szer. 3 m 
5. Nawsie k. Bykowski odc. dł. 155 m i szer. 3 m 
6. Nawsie k. Brzoza odc. dł. 90 m i szer. 3 m 
7. Nawsie k. Gac odc. dł. 160 m i szer. 3 m 
8. Nawsie k. Łuszcz odc. dł. 245 m i szer. 3 m 
9.  Nawsie k. Kowala odc. dł. 400 m i szer. 2,7 m
10. Budowa obiektu inżynierskiego  - kładki dla pieszych przez rzekę Wielopolkę
11. Droga Nawsie Folwark na Śledzionę odc. dł. 145m  i szer. 3 m 
12. Droga Nawsie  na Skocznię odc. dł. 1 277 m  i szer. 3,5 m

Łączna wartość inwestycji przewidzianych do realizacji wynosi 2 039 700,00 zł,  w tym 
wnioskowana kwota wsparcia ze środków   Rządowego Funduszu Polski Ład to 1 998 906 zł.

2. Poprawa efektowności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej  im. Sybiraków  w Nawsiu - 
w ramach zadania zaplanowano m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu pod nieogrzewanym 
poddaszem, wymianę stolarki okiennej - (okna w piwnicy, parter i piętro, wymiana istniejących drzwi 
wejściowych i drzwi do nieużytkowanego poddasza na energooszczędne, montaż nawiewników 
higrosterownych, wykonanie instalacji odwodnienia wokół budynku, instalacji przeciwwilgociowej, 
remont istniejącej instalacji C.O. oraz kotłowni, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 

Łączna wartość inwestycji 4 075 990,00 zł,  w tym wnioskowana kwota wsparcia ze 
środków Rządowego Funduszu Polski Ład  to 3 994 470,00 zł. 

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga 
nabór  podstawowy:

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie o salę 
gimnastyczną i pomieszczenie dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem – II Etap - został 
złożony  również wniosek o dofinansowanie II Etapu zadania polegającego na rozbudowie obiektu. Dla 
przypomnienia w ramach realizowanego obecnie I etapu zadania powstaje sala gimnastyczna 
o wymiarach 12mx24m i wysokości 7,5 m wraz z zapleczem socjalno – technicznym, w którym 
umieszczone zostaną szatnie, prysznice, WC, pokój nauczycieli WF, pomieszczenie magazynowe 
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i pomieszczenie techniczne. Powstanie również nowa część dydaktyczna, w której znajdą się 4 sale lekcyjne, 
biblioteka, pokój nauczycielski, sanitariaty, szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze. Ponadto w ramach 
zadania budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. winda. Wokół budynku 
wykonana zostanie płytka odbojowa, chodniki oraz oświetlenie  terenu. Dla potrzeb budynku zostaną 
zamontowane odnawialne źródła energii, takie jak instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła. Ponadto 
w ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie niezbędne do  prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. 

Łączna wartość inwestycji 7 997 204,00 zł,  w tym wnioskowana kwota wsparcia ze 
środków   Rządowego Funduszu Polski Ład to 5 839 148,00 zł.

4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę 
oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa – 
w ramach zadania zaplanowano wykonanie chodników dla pieszych przebiegających wzdłuż drogi 
wojewódzkiej relacji Tuszyma – Ropczyce Wiśniowa wraz z ich oświetleniem w miejscowościach Wielopole 
Skrzyńskie, Glinik, Broniszów. Zaplanowano  budowę chodnika z betonowej  kostki brukowej o szerokości 2 
m i łącznej długości ok 3,3 km. W ramach zadania zainstalowane zostanie oświetlenie  na słupach  stalowych 
wraz z  oprawami typu LED w ilości ok. 60 szt. 

Łączna wartość inwestycji 5 260 999,00 zł,  w tym wnioskowana kwota wsparcia ze 
środków   Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 4 997 940,00 zł.

5. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowościach 
Wielopole Skrzyńskie i Glinik – w ramach zadania zaplanowano termomodernizację pięciu budynków 
użyteczności publicznej, tj. budynek byłego gimnazjum, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa w 
Wielopolu Skrzyńskim, Budynek Szkoły Podstawowej w Gliniku, budynki mienia komunalnego – ośrodek 
zdrowia, gabinet dentystyczny, apteka, budynek  pogotowia ratunkowego. 
Zadanie będzie obejmowało m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów i stropów, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, modernizację systemu ogrzewania. 

Łączna wartość inwestycji 11 100 000,00 zł,  w tym wnioskowana kwota wsparcia ze 
środków   Rządowego Funduszu Polski Ład  wynosi 9 990 000,00 zł.

Ponadto gmina zabiega o środki finansowe na: 

-  Rozbudowę istniejącego placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim - złożono wniosek o uzyskanie 
środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach naboru prowadzonego przez 
LGD C.K. Podkarpacie na realizację zadania polegającego na rozbudowie istniejącego obiektu placu zabaw 
obok kościoła parafialnego w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach inwestycji planuje się zagospodarowanie 
pozostałej części terenu, a także zakup i montaż zestawu zabawowego, zjeżdżalni terenowej oraz tzw. linarium. 

Realizacja zadania pozwoli na poszerzenie istniejącego placu zabaw zapewniając jednocześnie 
warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy.   Wartość dofinansowania o jaką można się ubiegać wynosi 63,63% 
kosztów kwalifikowanych przedmiotowej operacji.

- Budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wielopole Sośnice 
k. Państwa Król i Wanat – złożono wniosek o dofinansowanie zadania, które swoim zakresem 
obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 292,5 m poprzez wykonanie nawierzchni 
o szerokości 3,5 m z kruszywa, a także wykonanie, poboczy, zjazdów, umocnienie skarpy. 

Wartość inwestycji to 180 084,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji ze środków 
pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na przebudowę 
drogi: 144 067,20 zł.

Złożono również wnioski  o dofinansowanie zadań  inwestycyjnych ze środków PFRON:
Gmina Wielopole Skrzyńskie przygotowała  wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

w ramach środków PFRON na realizację następujących przedsięwzięć:  
a) Dostosowanie budynku SP Wielopole Skrzyńskie do potrzeb osób niepełnosprawnych – zadanie 
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będzie obejmowało  likwidację barier architektonicznych poprzez wykonanie  podjazdu dostosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę wejścia do budynku i montaż odpowiedniej szerokości 
drzwi, a także montaż  windy zapewniającej komunikację między piętrami. Szacowana wartość zadania  
230 742 zł, w tym środki PFRON 126 908 zł.
b)   Remont łazienek na I i II piętrze budynku SP  w Brzezinach, które w pełni będą dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowana wartość inwestycji 284 738 zł, w tym wnioskowana kwota 
dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 150 000 zł. 
c) Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach zadania zaplanowano zakup autobusu o liczbie 
miejsc 19 + 1 miejsce dla kierowcy. Autobus będzie dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 
z możliwością szybkiego demontażu siedzeń w celu przewożenia wózków inwalidzkich. Szacowana 
wartość zadania to 335 000 zł, w tym  wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON 300 
000 zł.
d) Zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez rozbudowę istniejącej  
instalacji fotowoltaicznej, zakup wyposażenia pracowni komputerowo – biurowej i artystyczno – 
muzycznej oraz zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu świetlicy. Szacowany koszt to 
199 264 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON 159 411 zł.

Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała wsparcie finansowe  na realizację następujących 
przedsięwzięć: 

I.  Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie 
W ramach projektu zaplanowano działania w trzech obszarach:
1. Cyfryzacja Urzędu Gminy - zakup łącznie 12 szt. komputerów z systemem operacyjnym;  serwer 
z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do wirtualizacji wraz z wdrożeniem.
2. Edukacja cyfrowa urzędników - szkolenia stacjonarne dla administratorów sieci teleinformatycznej 
urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu, oprogramowania i  pracy z nowoczesnymi 
technologiami.
3. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych zaplanowano 
m.in.  zakup specjalistycznego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, przeprowadzenie 
diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy 
Wielopole Skrzyńskie na drodze teleinformatycznej poprzez: zwiększenie stopnia cyfryzacji oraz 
cyfrowej odporności na zagrożenia Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
Wartość projektu to 242 820,00 zł – dofinansowanie w formie grantu do 100 % wydatków 
kwalifikowanych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach mechanizmu REACT-EU Programu 
Polska Cyfrowa.
II Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – zadanie 
obejmuje zakup sprzętu komputerowego  niezbędnego do nauki dla uczniów rodzin byłych 
pracowników PPGR. Na realizację zadania gminie została przyznana kwota dofinansowania 
w wysokości 77 500 zł – w formie grantu do 100 % wydatków kwalifikowanych ze środków UE.  Po 
otrzymaniu przyznanych środków finansowych  gmina przystąpi do wyłonienia dostawcy, a następnie 
przekazania sprzętu uprawnionym wnioskodawcom.
III Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP  Brzeziny – gminie 
przyznano na ten cel dofinansowanie pochodzące ze środków budżetu państwa w ramach dotacji 
MSWiA oraz dotacji KSRG, a także z odpisów z firm ubezpieczeniowych. Wysokość przyznanego 
wsparcia wynosi 50 % wartości pojazdu.  Aktualnie postępowanie przetargowe na wyłonienie 
wykonawcy zadania zostało już ogłoszone. Termin otwarcia ofert nastąpi 15 kwietnia 2022 roku.
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie

INWESTYCJE REALIZOWANE

Trwa rozbudowa  obiektu Szkoły 
Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego 
w Broniszowie.  Aktualnie  realizowany jest I etap 
inwestycji, w ramach którego   powstanie  tzw. „stan 
surowy/otwarty budynku” (fundamenty budynku, mury 
oraz stropy). 

Aktualnie  wykonano ściany żelbetowe 
piwnic oraz ich izolację przeciw-wodną i termiczną.
Ponadto wykonano część płyty stropowej nad 
piwnicami i prowadzone są prace związane ze 
zbrojeniem pozostałej części płyty.  

Przebudowa sieci dróg gminnych  z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Gmina przystąpiła do realizacji zadania polegającego na przebudowie łącznie 7 km dróg  

gminnych. Inwestycję podzielono na dwa etapy: realizowane w latach 2022 – 2023. Aktualnie prace 
prowadzone są na następujących odcinkach dróg gminnych:  
- Brzeziny k. Śliwińskiego odc. 531m.
- Brzeziny   Zalas k. Stasika odc. 942 m.
- Brzeziny Bukowina – Mała odc. 2 365 m.
- Brzeziny – Dół k. Bełch odc. 505 m wraz z przebudową istniejącego  mostu.
- Budowa Parkingu przy drodze gminnej w Wielopolu Skrzyńskim k. II Cmentarza Wielopole 
Sośnice -  w ramach zadania powstanie parking dla samochodów osobowych o łącznej liczbie miejsc 
postojowych 109 + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Natomiast w 2023 roku przebudowane zostaną drogi:

-  Wielopole Nowa Wieś Szufnarowa odc. 720 m. 
- Glinik Łysa Góra Jamszcze odc.   1 284 m.
- Brzeziny Stara Droga odc.  674,2 m.
Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo - Drogowo – Mostowe S.A z Dębicy. 

Wartość zawartej z Wykonawcą umowy na realizację zadania opiewa na kwotę 10 319 431,00 zł. Na 
realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała  9 486 808,00 zł dofinansowania ze środków pochodzących 
z Rządowego Programu Polski Ład.
    Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie prowadzi negocjacje z Firmą PDM Dębic, aby całość inwestycji została 
zrealizowana jeszcze w tym roku również zadania drogowe przewidziane do wykonania w 2023 roku.  
 

Wartość I etapu inwestycji to 1 781 334,05 zł. Planowany termin zakończenia tej części 
zadania to III kw. 2022 r.  Wykonawcą zadania jest firma ALTERECO  z Nockowej.
Planowana wartość całkowita inwestycji to  7 mln 997 tys. zł – według kosztorysu sporządzonego 
w 2021 roku. Wartość inwestycji może jednak wzrosnąć  z uwagi na aktualną zwyżkę cen 
materiałów budowlanych. 

Dla przypomnienia na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 2 681 487 zł w ramach Rządowego Programu Sportowa Polska oraz  1 mln zł 
dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I jak już Państwa informowałem 
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie II etapu inwestycji w ramach programu rządowego Polski Ład. 
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Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie 
Trwa realizacja zadania związanego 

z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim poprzez rozbudowę 
i przebudowę budynku Urzędu Gminy oraz Remizy 
OSP w ramach I Etapu. Docelowo w wyniku 
przeprowadzonej rozbudowy powstanie dwu 
kondygnacyjny budynek, kompleksowo 
wyposażony i przystosowany dla potrzeb OSP.

Na parterze obiektu powstanie garaż cztero 
- stanowiskowy do dyspozycji OSP i celów 
gospodarczych Urzędu Gminy.

Wykonanie ciągu pieszo – jezdniowego na działce ewidencyjnej nr 1947/1 w Wielopolu 
Skrzyńskim

Modernizacja drogi Glinik- Krzemienieca - Sklep 

Dobiega

Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej 
w Wielopolu Skrzyńskim, która łączy tzw. starą 
drogę z drogą Wielopole – Szpitalka obok 
kościoła parafialnego. W ramach zadania 
wykonano utwardzenie z kostki betonowej na 
odcinku o długości 172 m. W najbliższym czasie 
 wykonane zostanie oświetlenie drogi.

Wykonawcą inwestycji była Firma 
Handlowo Usługowa Grzegorza Ozgi 
z Niedźwiady. Wartość zadania  159 202 zł – 
środki własne budżetu gminy. 

Zadanie swoim zakresem obejmowało montaż 
barier drogowych – ochronnych na odcinkach 
o łącznej długości 236 m w celu poprawy 
bezpieczeństwa na drodze. Bariery zamontowano 
w najbardziej newralgicznych miejscach na 
drodze, gdzie istniało niebezpieczeństwo 
wyjechania poza krawędź jezdni  tzw. „ ostre 
zakręty”

Wartość zadania: 54 103,00 zł. Wykonawcą 
inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowe 
EFEKTAR Sp. z o.o. Sp. K. z Tarnowa.

W poddaszu budynku umiejscowione zostaną 2 sale konferencyjno-szkoleniowe oraz węzeł 
sanitarny. Jedna z sal służyć będzie druhom naszej jednostki na potrzeby organizacyjne.  Druga sala 
służyć będzie jako sala konferencyjna dla potrzeb funkcjonowania istniejących stowarzyszeń, klubów, 
kół gospodyń itp.  Teren przed budynkiem zostanie zagospodarowany oraz utwardzony. 

W ramach pierwszego etapu zadania wykonane zostaną m.in. roboty tzw. stanu surowego tj. 
ścian, schodów, stropów, posadzek, przyłączy i instalacji.   

Wykonawcą zadania jest firma  BRT Paweł Wrona. Wartość realizowanego obecnie zadania 
297 143,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 przyznane w ramach nagrody 
w konkursie „Rosnąca Odporność” . Końcowy efekt inwestycji przedstawia załączona wizualizacji 
fotograficzna. 



7

Przebudowa drogi gminnej Broniszów Zapole

Wykonawcą zadania jest  Firma  Załadunek – Usługi – Handel Gałuszka Joanna 
z Jaworza Dolnego. Wartość inwestycji to 90 159,00 zł. Planowany termin zakończenia 
realizacji zadania to kwiecień 2022 r. 

Remont Sali Ślubów  w budynku Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie 

Dla potrzeb ceremonii ślubnych w budynku Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie 
odnowiono  salę ślubów będącą w dyspozycji Urzędu Stanu Cywilnego.

Odnowiona sala ślubów urządzona jest w jasnych barwach  z elementami naturalnego 
drewna i eleganckiej czerwieni. W pomieszczeniu pojawiły się także stylowe meble. W oknach 
wiszą beżowo - złote zasłony. Całości dopełniają duże lustra na jednej ze ścian oraz nowe 
rośliny. Dodatkowo ścianę reprezentacyjną pokryto tynkiem dekoracyjnym, a wnętrze zyskało 
nowoczesne oświetlenie. Sala zupełnie zmieniła swój wystrój i wygląd, 
a przeprowadzony remont dodał temu miejscu elegancji i szyku.

Z pewnością nowoczesny wystrój sali ślubów podniesie komfort użytkowania obiektu 
i pozytywnie wpłynie na efekty wizualne. Odnowione pomieszczenie przyczyni się również do 
zachowania uroczystej formy ceremonii ślubnych.

Należy zaznaczyć, że 
pomieszczenie wykorzystywane 
jest także, jako miejsce, w którym 
odbywają się konferencje, 
szkolenia, narady i spotkania 
służbowe pracowników tutejszego 
urzędu.

Warto podkreślić, że 
ostatni remont sali przeprowadzono 
ponad 30 lat temu,
 a dotychczasowe warunki nie 
spełniały współczesnych 
wymogów.

Trwają prace związane z przebudową 
drogi  na odcinku  o długości 110 m, które 
mają na celu naprawę uszkodzonej 
nawierzchni i likwidację zagrożenia w ruchu 
drogowym. Zakres prac obejmuje m.in. 
rozebranie istniejącej nawierzchni,  wykonanie 
podbudowy, przepustu pod koroną drogi, 
jednostronnego rowu odwadniającego
 i profilowanie skarpy istniejącego cieku 
wodnego. 
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Wydarzenia

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca 2022 roku obchodzono  
Narodowy Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
To święto Tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili 
się, by Polską rządziła komunistyczna władza 
z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę 
postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę – cenę 
życia. 

Również przedstawiciele Samorządu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie  w symboliczny 
sposób uczcili to święto poprzez  złożenie 
kwiatów i zniczy na grobie Stanisława Pietruszki 
ps. „Wrzos” znajdującego się na cmentarzu 
parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim.

Wydarzenie uświetnił poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Wielopola Skrzyńskiego, niosąc sztandar będący symbolem zaszczytnej, ofiarnej 
i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i Jej obywateli.

Przekazanie działki pod budowę siedziby posterunku Policji
 w Wielopolu Skrzyńskim 

 24 stycznia 2022 roku w kancelarii 
notarialnej w Ropczycach został podpisany  akt 
notarialny, na mocy którego Gmina Wielopole 
Skrzyńskie przekazała   działkę gminą na rzecz 
Skarbu Państwa – dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie.  Umowa została podpisana 
przez Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole 
Skrzyńskie oraz  insp. Dariusza Matusiaka 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.  
W spotkaniu uczestniczył również insp. Wojciech 
Rak Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach. 

Siedziba posterunku zostanie zlokalizowana 
na działce położonej na osiedlu Podliwek 
w Wielopolu Skrzyńskim. 

  Inwestycja w całości zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, a jej realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. W powstałej 
siedzibie posterunku służbę pełniło będzie ośmiu funkcjonariuszy. Dla przypomnienia dawny 
posterunek policji w Wielopolu Skrzyńskim został zlikwidowany w 2013 roku. 

Przywrócenie siedziby i jednocześnie budowa nowego obiektu Posterunku Policji 
w Wielopolu Skrzyńskim będzie miało wpływ nie tylko  na wzrost bezpieczeństwa  mieszkańców 
naszej gminy, ale również na poprawę warunków ich obsługi. 

Dokumentacja fotograficzna
 źródło: KPP Ropczyce   
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Gminne Obchody Dnia Kobiet 

Akcja honorowego oddawania krwi 

13 marca 2022 roku w Wielopolu 
Skrzyńskim odbyła się zbiórka krwi. Do 
akcji zgłosiło się 41 osób, jednak z uwagi na 
bardzo rygorystyczną kwalifikację lekarską, 
krew oddało 23 osoby, dzięki czemu 
zebrano 10350 ml krwi pełnej.           
   Akcję zorganizował Klub HDK-PCK 
"Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim we współudziale 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. 

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich krwiodawców, którzy po raz 
kolejny pokazali, jak wielkie mają serca. Podziękowania kieruję również do 
wszystkich, dzięki którym można było zorganizować zbiórkę oraz całej ekipie 
medycznej, która wytrwale pracowała przy pobieraniu krwi – Marek Tęczar – 
Prezes Klubu HDK PCK „Solidarne Serce” przy urzędzie Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim. 

    Wszystkim Paniom życzenia złożył  Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie wspólnie z Panią  Ireną Walat Zastępcą Dyrektora GOKiW.      

Podczas spotkania organizatorzy zwracali jednak szczególną uwagę na 
wyjątkowy czas w jakim przyszło obchodzić Paniom swoje święto.  W związku 
z trwającym konfliktem zbrojnym, który toczy się na Ukrainie nie sposób było  nie 
myśleć o naszych poszkodowanych sąsiadach. Na uroczystość zostały zaproszone 
również kobiety, które na skutek działań wojennych w Ukrainie przebywały 
w tymczasowych miejscach noclegowych w Wielopolu Skrzyńskim. 

 5 marca 2022 roku w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się  
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 

W wydarzeniu udział wzięły Panie, 
które na co dzień aktywnie uczestniczą 
w życiu gminy i działają na rzecz jej 
rozwoju. Głównym punktem programu 
uroczystości był koncert musicalowo – 
operetkowy ph. „Usta milczą dusza 
śpiewa”. 

Gmina Wielopole Skrzyńskie wspiera akcję pomocy dla Ukrainy 

W raz z wybuchem konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, 
mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie przyłączyli się do niesienia pomocy 
poszkodowanym obywatelom Ukrainy, podejmując szereg inicjatyw wspierających 
najbardziej potrzebujących. 
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       W ramach przeprowadzonej na obszarze gminy zbiórki darów zebrano najpilniejszą 
pomoc rzeczową w formie: żywności, środków higienicznych dla dzieci i dorosłych, 
materiałów odkażających i opatrunkowych, koców, śpiworów, słodyczy, artykułów 
szkolnych, itp.   Zbiórki prowadzono w Szkołach Podstawowych działających na obszarze 
Gminy Wielopole Skrzyńskie, a także w jednostkach OSP, gdzie dyżury prowadzili 
druhowie strażacy. Segregację darów według poszczególnego asortymentu przeprowadzili 
pracownicy GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim.  Zebraną pomoc humanitarną przekazano 
do punktów zbiorczych na granicy kraju oraz miejsc docelowych zlokalizowanych 
bezpośrednio na Ukrainie m.in. Nemirów i Kobaki. 

W akcję pomocy Ukrainie chętnie włączyli się zarówno pracownicy Urzędu 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, stowarzyszenia działające na obszarze naszego regionu 
i sołtysi (Klub Seniora z Nawsia, KGW„Nawsianki”, sołtys Nawsia, Klub Seniora 
z Broniszowa, sołtys Broniszowa, KGW „Brzezinianki” z Brzezin, sołtys Brzezin, 
KGW „Łysogórzanki” z Glinika). Na prośbę Urzędu Gminy poszczególni członkowie 
biorą udział w licznych inicjatywach związanych z przygotowaniem różnego rodzaju 
posiłków dla uchodźców.  W akcję pomocy włączyła się również Lokalna Grupa 
Działania C.K. Podkarpacie, która  utworzyła specjalny nr rachunku bankowego, na 
który można przelać dobrowolną kwotę pieniężną na rzecz poszkodowanych 
obywateli Ukrainy:                     Konto: Pomoc dla Ukrainy 
                             nr rachunku: 54 9168 1014 3900 2798 20000 060 

Ponadto jako Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie udzieliliśmy wsparcia 
w formie tymczasowego zakwaterowania w pierwszych dniach po przyjeździe do Polski. 
Ze wsparcia dotychczas skorzystało już 40 uchodźców. Osoby te przebywały w miejscach 
noclegowych znajdujących się w dyspozycji gminy.  W akcję pomocy  włączyli się 
pracownicy GOKiW, GOPS i WTZ w Wielopolu Skrzyńskim, którzy koordynowali 
działania związane z noclegiem oraz wyżywieniem przyjętych osób. Jak widać, pomoc 
Ukrainie niosą nie tylko służby do tego zobligowane, również nasi mieszkańcy robią 
wszystko, aby w akcie solidarności z uchodźcami wspomóc potrzebujących. 

Dziękuję Wszystkim  za zaangażowanie. Jestem dumny, że nasi mieszkańcy tak 
licznie podejmują szereg inicjatyw, aby wesprzeć w jakikolwiek sposób osoby, które 
uciekają przed wojną. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę lokalnych firm, które 
wspierają akcję ofiarując darmowe produkty bądź promocyjne ceny oraz aktywnych 
organizacji społecznych oferujących bezinteresowną pomoc.  Dziękuję za każdy gest 
życzliwości – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wielopolu Skrzyńskim

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:
    • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
    • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
      a/ o stopniu znacznym lub
      b/ o stopniu umiarkowanym albo
      c/ traktowane na równi do wymienionych 
      w lit. a i b.
Celem Programu jest wprowadzenie usługi 
asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
 dla osób niepełnosprawnych.
 Wartość Programu wynosi 163 200,00 zł i jest w całości
 finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad:
    • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. 
O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. 
Poz. 573), albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie 
z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej
pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wartość Programu wynosi 131 250,00 zł i jest w całości finansowana ze środków Funduszu 
Solidarnościowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w 2022 roku 
realizuje następujące programy: 

PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 
- EDYCJA 2022

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie Uchwały Nr 140 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program realizowany jest zgodnie 
z umową z Wojewodą Podkarpackim. 
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     Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego 
pozbawionym jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Adresatami są dzieci od 0-7 roku 
życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej 
sytuacji życiowej w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie 
przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Formą 
realizacji dożywiania jest zakup posiłków lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. 
Realizacja tej formy pomocy odbywa się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w 
placówkach edukacyjnych oraz dla dorosłych poprzez zasiłki celowe na zakup żywności w 
ramach ww. programu.
         Na realizację ww. Programu w 2022 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała 
dofinansowanie w kwocie 240 000,00 zł. Ogólny koszt Programu to 320 000,00 zł. 

KORPUS WSPARCIA  SENIORÓW   NA   ROK 2022

     Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Na 
realizację Programu w 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 
dofinansowanie w  łącznej kwocie 28  474,00 zł. Moduł I – 1 218,00 zł i Moduł II – 27 256,00 zł. 
Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły: 
    1. Moduł I - angażujący do jego realizacji wolontariuszy świadczących codzienną pomoc 
osobom potrzebującym wsparcia. 
    2. Moduł II - mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na 
odległość”. 

 "Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami 
starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy 
czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne 
rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych 
jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na 
tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 
w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe 
najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych.  Usługa ”opieki na odległość” realizowana w ramach 
tego programu będzie BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

DODATEK OSŁONOWY
Dodatek osłonowy to wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których 

przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych 
lub 1 500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. 

      W ramach Programu seniorom w wieku 
65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp 
do tzw."opasek bezpieczeństwa", które 
będą połączone z całodobowym Centrum 
Monitoringu.    
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Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na 
stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Komu przysługuje   ?     Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, przyznanie dodatku 
osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, 
wynoszącego: w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie, 
w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę. 

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat 
w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:
- 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 
- 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego, 
- 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego, 
- 1 150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego. 

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, 
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, roczna wysokość dodatku osłonowego 
wyniesie:
- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 
- 1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 
- 1 437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje 
w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka 
za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, 
dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy 
w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, 
świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna 
osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?

By otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku.
Wnioski można składać:
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP –  do 31 października 2022 r. 
tradycyjnie (papierowo) – do 31 października 2022 r. – w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197. 

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 300,00 zł - 
Одноразова грошова допомога громадянам України

Od 16 marca 2022 roku można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia 
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności 
pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty 
mieszkaniowe. 

POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM 
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

http://www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy
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Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli 
granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

W Gminie Wielopole Skrzyńskie przyjmowanie wniosków odbywa się 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197.
Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel 
ustawowy, opiekun tymczasowy, albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad 
dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę 
świadczenia:

    1. Imię (imiona) i nazwisko; 
    2. Data urodzenia; 
    3. Obywatelstwo; 
    4. Płeć; 
    5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 
    6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, 
informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
    7. Adres pobytu; 
    8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej; 
    9. Numer PESEL; 
  10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli 
osoba posiada taki numer). 
Świadczenie - 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie

Mieszkańcy, którzy goszczą w swoich domach obywateli Ukrainy mogą 
składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim wnioski 
na refinansowanie poniesionych kosztów. Dzienna kwota za udzielenie schronienia 
i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę po 24 lutego 
wynosi 40 zł.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa przewiduje świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Rozporządzenie Rady Ministrów 
zawiera wytyczne komu, na jakich zasadach, na jaki czas i ile należy się za udzielenie 
schronienia i wyżywienia osobie, która po 24 lutego przekroczyła polsko-ukraińską 
granicę.
40 zł na dzień, maksymalnie przez 60 dni

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie złożonego do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim wniosku za okres faktycznego 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie 
wypłacane z dołu.

Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w GOPS. 
Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od 
weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikację będą dokonywać 
upoważnieni pracownicy Ośrodka. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli 
warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze 
nie będą też wypłacane w przypadku podania nieprawdziwych informacji.

Wypełnione wnioski można składać od poniedziałku do piątku w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w godzinach od 7:30 do 15:30.



Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Ogłoszenia i informacje 

Jednorazowa zbiórka odpadów komunlnych 

Do 30 czerwca 2022 roku każdy 
właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego 
i niemieszkalnego,  jest zobowiązany do złożenia 
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw.
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
- w postaci papierowej w Urzędzie Gminy pok. 10 
lub 17,

- drogą elektroniczną (przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego 
lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl).

Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacja – 16 kwietnia 2022 roku tj. Wielka Sobota Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim będzie nieczynny.
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Szanowni Państwo, na prośbę 
Gminy Wielopole Skrzyńskie  - 
Lokalna Grupa Działania C.K. 
Podkarpacie wydzieliła specjalny 
numer rachunku bankowego, na który 
można dokonać dobrowolnej wpłaty 
pieniężnej. Liczy się każda kwota. 

 Zebrane środki finansowe 
zostaną przeznaczone na zakup 
różnorodnego wsparcia niezbędnego 
do niesienia pomocy poszkodowanym 
w wyniku działań wojennych 
obywatelom Ukrainy. 

Wnioski o dopłaty bezpośrednie do 16 maja 2022 roku

 Zbiórka na konto bankowe Pomoc dla Ukrainy

Nie bądźmy obojętni - każda wpłata przyczyni się do wsparcia naszych Wschodnich 
Sąsiadów, którzy jak nigdy dotąd potrzebują naszego wsparcia. 
Dziękujemy za każdy gest solidarności.

Konto: Pomoc dla Ukrainy

nr rachunku: 54 9168 1014 3900 2798 20000 060

Do 16 maja 2022 roku Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmować wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich dla rolników. Wnioski podobnie jak 
w ostatnich latach  składa się wyłącznie w formie  
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus. 

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie 
www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.
Odpłatne usługi w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe świadczy 
pracownik  Doradztwa Rolniczego. Doradca wypełnia wnioski w budynku 
Kulturalno – Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim obok kościoła od poniedziałku 
do piątku (oprócz czwartku) od 7:30 do 15:30. Telefon – 690 489 817. 
Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków zostanie uruchomiona 25 kwietnia 
2022 roku w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie i będzie pełniona w godzinach 
pracy urzędu.

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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