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Informacje Wójta Gminy

Szanowni Państwo, 28 stycznia 2020 roku odbyła się X sesja Rady Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim, podczas której jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie budżetu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok.

Budżet został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o Finansach Publicznych 
i spełnia wszelkie wymogi formalne i merytoryczne oraz uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

W budżecie zaplanowano dochody  w wysokości  44 304 897,00 zł, natomiast wydatki  
ustalono w łącznej kwocie  45 726 446,92  zł, co oznacza 1 421 549,92  zł  deficytu.

Uchwała budżetowa  została skonstruowana w sposób skrupulatny, tak, aby zabezpieczyć 
najistotniejsze potrzeby mieszkańców wszystkich sołectw w naszej gminie.

Do głównych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2020 roku należy zaliczyć: 
1. Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie – 
wartość inwestycji  to 413 620,00 zł, w tym dofinansowanie otrzymane ze środków RPO WP  wynosi  
249  992,00  zł. 
2. Budowa  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  w  Wielopolu Skrzyńskim – 
wartość projektu wynosi  1 175 281,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków RPO WP  to 
781 889,00  zł.
3. Realizację projektu  pn. „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej 
w Wielopolu Skrzyńskim” - wartość zadania 1 096 589,29 zł, z czego 
919 500,29  zł stanowią środki Unii Europejskiej.
4. Przebudowę dróg gminnych w ramach środków pozyskanych  z Funduszu Dróg 
Samorządowych (Wielopole Rynek Konice, Wielopole Stara Droga – realizacja w 2020 roku oraz 
Brzeziny Bukowina – Mała – zakończenie w 2021 roku) -  wartość inwestycji wynosi 
2 989 769,96 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 
2 077 856,00  zł.
5. Zakończenie realizacji projektu obejmującego budowę sieci wodociągowej 
w miejscowościach Glinik i Broniszów w ramach środków RPO WP - wartość projektu   wynosi 
2 890  840,00 zł, natomiast  otrzymane  dofinansowanie   to  1    715    006,00  zł.
6. Odnowa - remont konserwatorski zabytkowej kapliczki zlokalizowanej  na rynku 
w Wielopolu Skrzyńskim –  na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 
59 763,00 zł ze środków PROW.

Budżet Gminy Wielopole Skrzyńskie – 2020 rok 
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Dodatkowo w 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich  realizowane będą inwestycje związane 
z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez kontynuację budowy chodnika dla 
pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Glinik, 
Broniszów i Wielopole Skrzyńskie. 

 Ponadto gmina zgłosiła Wojewodzie Podkarpackiemu propozycję 5 inwestycji drogowych 
przewidzianych do dofinansowania ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa 
przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Wśród 
inwestycji  drogowych znalazły się następujące drogi: 
1. Brzeziny Bukowina – odcinek  520 m.
2. Broniszów k. Woźny – odcinek 310 m.
3. Wielopole Nowa Wieś – Szufnarowa – odcinek 720 m.
4. Glinik Łysa Góra – Jamszcze – odcinek 1,3 km.
5. Brzeziny Baj Zalas k. Stasik – odcinek 933 m.  

W 2020 roku zaplanowano także przebudowę dróg gminnych: Wielopole – Sośnice – Rzeki, 
Nawsie na Parysa, Glinik koło cmentarza – etap III, Brzeziny Górne k. Nowak oraz budowę parkingu dla 
celów budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie. Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu sołeckiego oraz 
 budżetu gminy.  Gmina zamierza również kontynuować prace związane z przebudową drogi Wielopole –  
Granice w ramach II etapu prac.

W budżecie na ten roku zaplanowano także środki na opracowanie dokumentacji projektowej  dla 
rozbudowy Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie. 

Wysokość budżetu w ciągu roku może ulec zmianie z uwagi na toczące się procedury oceny 
złożonych przez gminę wniosków na realizację zadań inwestycyjnych. 

1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały 
w Wielopolu Skrzyńskim – celem zadania jest dostosowanie  istniejących pomieszczeń sanitarnych  dla 
potrzeb dzieci w szczególności osób  niepełnosprawnych. W tym celu zaplanowano adaptację czterech 
pomieszczeń  na toalety, które zostaną wyposażone w urządzenia spełniające wymogi w zakresie dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Gmina wnioskuje o dofinansowanie inwestycji  ze środków PFRON
 w wysokości 81 277,00   zł.
2. Likwidacja barier architektonicznych  w  Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II 
w Gliniku – Etap II – w ramach zadania zaplanowano   przebudowę wejścia do budynku  
z zastosowaniem pochylni, wymianę drzwi zewnętrznych, poszerzenie przejść na korytarzach 
i likwidację różnic poziomów posadzek. Kwota dofinansowania, o które wnioskuje gmina ze środków 
PFRON wynosi 47 690,00 zł.
3. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków 
szkolno - wychowawczych – zaplanowano zakup  autobusu o liczbie miejsc 23, 
w tym dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pojazd będzie wyposażony 
w platformę najazdową umożliwiającą wjazd wózka oraz podest i uchwyty ułatwiające wsiadanie 
i wysiadanie osób niepełnosprawnych. Zakupiony autobus będzie służył jako środek transportu dla osób 
z terenu naszej gminy korzystających  z usług ośrodków szkolno – wychowawczych w Ropczycach 
i Strzyżowie.  Planowane dofinansowanie, o które ubiega się samorząd w ramach środków PFRON wynosi 
198 395,00 zł.
4. Utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego – złożono wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji 
o przyznanie dofinansowania na realizację projektu, którego zakres obejmuje utworzenie w Urzędzie Gminy – 
 punktu potwierdzania profilu zaufanego.  Jeżeli otrzymamy środki finansowe to w urzędzie powstanie jeden 
punkt potwierdzający, w którym mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy i osoby zainteresowane będą mogły 
zakładać swój profil zaufany bez konieczności wizyty w Ropczyckim Urzędzie Skarbowym (jak to było 
dotychczas).  W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia powstałego punktu m.in. 
w dwa komputery  z zestawem do samo potwierdzania profilu zaufanego, czytnik do obsługi   
e-dowodu, drukarkę, a także stosowne oprogramowanie. Kwota dofinansowania, o jaką ubiega się samorząd 
wynosi  14 011,00 zł.  

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie  realizację następujących przedsięwzięć:
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5. Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności   rolniczej – 
złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie o dofinansowanie zadania, którego zakres obejmuje  możliwość usunięcia 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folii rolniczej, siatek do owijania balotów, 
sznurków, opakowań po nawozach i typu Big Bag).  

Do udziału w programie  przystąpiło 36 rolników z terenu naszej gminy natomiast 
przeznaczona ilość odpadów do unieszkodliwienia wynosi 20,105 T. 
Gmina wnioskuje o dofinansowanie projektu, na którego realizację można uzyskać 100 % 
dofinansowania. 

Szanowni Państwo, wymienione  inwestycje to tylko niektóre z najważniejszych zadań 
zaplanowanych do realizacji w 2020 roku. Naszym celem jest dynamiczny rozwój gminy 
podnoszący jakość życia wszystkich mieszkańców w ramach środków, które posiadamy lub 
planujemy pozyskać. Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń budżetowych, a zarazem wielu 
potrzeb, dlatego na bieżąco będziemy poszukiwać różnorodnych sposobów na ich realizację, 
wykorzystując przy tym maksymalnie dostępne środki zewnętrzne.

Inwestycje realizowane 

Dobiegają końca prace związane z  budową  sieci wodociągowej w Broniszowie w ramach 
realizacji projektu dofinansowanego ze środków RPO WP. Dla tej części zadania w Broniszowie 
wykonane zostanie 6 036,90 m  sieci wodociągowej. Wykonawcy do realizacji pozostało jeszcze ok. 
0,5 km sieci.  

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, jeżeli warunki atmosferyczne będą nadal 
sprzyjać, tak jak dotychczas to zakończenie prac nastąpi w przeciągu 2 najbliższych tygodni.

Wartość tej części inwestycji wynosi  1 020 547,36 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze 
środków UE wyniesie  618 990,96 zł. 

Wykonawcą budowy sieci wodociągowej w Broniszowie  jest Zakład Instalacji 
Sanitarnych Adam Niedziałek z Czudca. 

Po zakończeniu realizacji tej inwestycji  gmina ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy 
budowy przyłączy do sieci wodociągowej powstałej w ramach II etapu inwestycji  dofinansowanej 
ze środków RPO WP. Liczba przyłączy będzie wynosić 62 szt. 

Ponadto w Broniszowie trwa budowa przyłączy do sieci wodociągowej powstałej 
w ramach I etapu inwestycji (zakończonej w 2019 roku) zrealizowanej z udziałem środków PROW. 

W ramach prowadzonych aktualnie prac podłączonych zostanie 41 obiektów, w tym:   OSP 
Broniszów oraz  budynek szkoły podstawowej – aktualnie już podłączony). 

 W 2020 roku będziemy nadal kontynuować prace związane z rozbudową sieci 
wodociągowej m.in. wykonane zostanie podłączenie drugiego ujęcia wody w Broniszowie do stacji 
uzdatniania wody. Jeżeli pozyskamy środki finansowe niezbędne do poprawy gospodarki wodnej 
w naszej gminie to  będziemy kontynuować  budowę sieci wodociągowej w Gliniku (przysiółki 
Krzemienica i Zapole Glinickie) oraz w pozostałej części Broniszowa.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów w ramach środków RPO WP
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Dostosowanie pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim do 
potrzeb przedszkola

W związku z przystąpieniem przez naszą gminę  
do realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFS, 
w ramach którego w Wielopolu Skrzyńskim utworzony 
zostanie żłobek, zrealizowano inwestycję, której celem było 
dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej 
w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby Samorządowego 
Przedszkola Krasnala Hałabały.

Z uwagi na warunki lokalowe powstający 
w Wielopolu Skrzyńskim żłobek zostanie umieszczony 
w dotychczasowym budynku przedszkola, natomiast 
pomieszczenia szkoły podstawowej przeznaczono na 

 potrzeby przedszkolaków i uczniów wielopolskiej podstawówki. Takie rozmieszczenie pozwoli uzyskać 
optymalne warunki dla maluchów w żłobku, natomiast dzieci z przedszkola zyskały stołówkę szkolną oraz 
salę zabaw, której nie zapewniała dotychczasowa lokalizacja.

W budynku szkoły prace prowadzono na parterze oraz I piętrze budynku. 
W ramach zadania wykonano m.in.:  malowanie sali gimnastycznej, którą przeznaczono na salę zabaw dla 
dzieci, zamontowano rolety zewnętrzne na oknach w salach dydaktycznych, gabinecie dyrektora i sali 
zabaw,  zakupiono wykładziny podłogowe,  wykonano cyklinowanie i malowanie parkietu.

Wartość zadania wyniosła 63 000,00 zł, które w całości sfinansowano ze środków budżetu gminy. 
Wykonawcą zadania była firma R.T.Bud. Mikuszewski Tomasz z Wiśniowej.

Ponadto w okresie wakacyjnym w budynku będą wykonywane dalsze prace adaptacyjne poprzez 
dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych. 

Przystosowanie pomieszczeń wielopolskiego przedszkola do potrzeb Gminnego Żłobka 
„Maluszek” 

Trwa realizacja projektu  pn.  „Aktywni rodzice - 
aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej 
w Wielopolu Skrzyńskim”, w ramach którego 
w Wielopolu Skrzyńskim powstanie pierwszy w gminie 
żłobek oferujący  opiekę    dla 16 dzieci w wieku do 3 roku 
życia.

W związku z powyższym w obiekcie 
dotychczasowego Przedszkola Krasnala Hałabały 
przeprowadzono prace polegające na dostosowaniu 
pomieszczeń do potrzeb żłobka oraz  zmianie użytkowania 
części budynku.  Wykonano malowanie wszystkich 
pomieszczeń, wydzielono dwa nowe pomieszczenia, 
zamontowano drzwi wewnętrzne  
i wykonano pozostałe roboty budowlane towarzyszące.

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo 
Usługowo Remontowo Budowlana Rafał Kołodziej 
z miejscowości Zaborów, która zaoferowała wykonanie 
zamówienia za kwotę 36 916,83 zł.

W wyniku ogłoszonych naborów dokonano 
wyboru personelu żłobka, zakupiono zabawki, książeczki 
edukacyjne, zastawę stołową.
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu 
Skrzyńskim

28 stycznia 2020 roku  nastąpiło otwarcie  przetargu na dostawę materiałów drogowych (klińca 
z możliwością zmiany części na frakcję  tłucznia)  w roku bieżącym.  Aktualnie trwa ocena złożonych 
ofert.

Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie

28 stycznia 2020 roku rozstrzygnięto przetarg na dostawę lekkiego samochodu  ratowniczo – 
gaśniczego dla jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie oraz pozostałego sprzętu ratowniczego tj. kamery 
termowizyjnej i rozpieracza kolumnowego dla jednostki OSP Brzeziny.  W wyniku przeprowadzonego 
postępowania wybrano Firmę Handlowo Usługowo Produkcyjną „PERFEKT”  Radosław Zasada 
z miejscowości Nakonowo. Wykonawca  zaoferował realizację  zamówienia za kwotę 405 687,68 zł. 

Na realizację zadania samorząd pozyskał środki finansowe z RPO WP na lata 2014 – 2020. 

      Wartość całkowita projektu to 413 620,00  zł  w tym otrzymane dofinansowanie wynosi 249 992,43 zł. 

Planowany termin dostawy przedmiotowego sprzętu to kwiecień 2020 roku. Dla przypomnienia 

w projekcie udział mogły wziąć tylko jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu  Ratowniczo – 

Gaśniczego.

28 stycznia 2020 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest 
budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania wyłoniono ofertę firmy TRANSKOP Sp. z o.o.  Sp. Komandytowa 
z Dębicy, która zaoferowało wykonanie zamówienia za kwotę 799 507,85  zł. 

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. dwie wiaty śmietnikowe, waga najazdowa 
samochodowa o nośności 60 ton, droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej, ogrodzenie powstałego 
obiektu, oświetlenie. Planowany termin zakończenia robót budowlanych  to sierpień 2020 roku. 

Jednym z celów budowy PSZOK jest  wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów na terenie 
naszej gminy. Mieszkańcy będą mogli odwozić do powstałego punktu wytworzone odpady (m.in. zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe) w dowolnym momencie nie oczekując na wyznaczony w kalendarzu 
termin zbiórki odpadów. 
     Na realizację zadania samorząd uzyskał  dofinansowanie ze środków RPO WP  w wysokości 85 % 
kosztów kwalifikowanych. 

Zamówienia publiczne 

Dostawa materiałów drogowych w 2020 roku 

W najbliższym czasie dostarczone zostaną meble, sprzęt elektroniczny i AGD, a także pozostałe 
wyposażenie obiektu  w tym monitoring. Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a sam żłobek 
zacznie  funkcjonować od początku marca 2020 roku. 

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
RPO WP na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 1 096 589,29 zł w tym 919 500,29 zł stanowią 
środki Unii Europejskiej.
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Wydarzenia

Noworoczne spotkanie opłatkowe 

18 stycznia 2020 roku w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim, odbyło się Spotkanie Noworoczne, na 
które przybyło wielu  mieszkańców naszej gminy.

Organizacja tego wydarzenia stała się już 
naszą lokalną tradycją i jest doskonałą okazją do 
wspólnego  podsumowania minionego roku.

Podczas spotkania Pan Marek Tęczar Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie  podsumował 2019 rok 

pod względem inwestycji i podziękował  za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań, a następnie 
wraz z Panią Beatą Wiśniewską Przewodniczącą Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim złożyli wszystkim 
zebranym gościom noworoczne życzenia.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny Grupy Obrzędowej „Rochy” z Sędziszowa 
Małopolskiego, która zaprezentowała widowisko pt. „Zagorzycka Kolęda z Herodem” nawiązujące 
do lokalnych tradycji bożonarodzeniowych.

Po zakończonej  części artystycznej uczestnicy złożyli sobie życzenia noworoczne oraz 
podzielili się opłatkiem.

Orszak III Króli w Wielopolu Skrzyńskim

 6 stycznia 2020 roku pod hasłem „Cuda, cuda 
ogłaszają” ulicami Wielopola Skrzyńskiego przeszedł już 
po raz piąty Orszak Trzech Króli. 

Tak jak w poprzednich latach wśród 
uczestników wydarzenia nie zabrakło barwnych 
strojów oraz wspólnego kolędowania.

Orszak prowadzili królowie - Kacper, 
Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy 
kontynenty - Europę, Azję i Afrykę. Po wspólnej 
modlitwie „Anioł Pański” barwny korowód 
wyruszył w trasę orszaku prowadzącą do 
symbolicznej betlejemskiej stajenki 
zlokalizowanej na wielopolskim rynku.

Dla osób biorących udział w Orszaku 
został przygotowany ciepły poczęstunek, 
słodycze, korony, chorągiewki, naklejki oraz 
śpiewniki. 

Na zakończenie wydarzenia odbył 
się koncert w wykonaniu Pani Beaty Wiater. 

Dziękujemy Wszystkim Państwu za 
liczny udział w tej pięknej uroczystości 
i zapraszamy na wspólne świętowanie już 
w przyszłym roku.
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Uroczyste przekazanie do użytku pojazdów zakupionych ze środków 
PFRON

29 stycznia 2020 roku na obiekcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu 
Skrzyńskim odbyło się spotkanie tematyczne, podczas którego poświęcono zakupione przez 
Gminę Wielopole Skrzyńskie dwa nowe pojazdy przystosowane do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

Wydarzenie rozpoczęło się od spektaklu bożonarodzeniowego w wykonaniu 
uczestników WTZ. Następnie Pani Barbara Święch – Bober Kierownik WTZ w Wielopolu 
Skrzyńskim powitała zaproszonych gości i zaprosiła wszystkich obecnych do zapoznania się 
z prezentacją multimedialną poświęconą działalności wielopolskich warsztatów.
     Kolejno głos zabrał Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, który 
poinformował, że samorząd końcem ubiegłego roku zakupił dwa nowe pojazdy dostosowane 
do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz 
z dofinansowania otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównania różnic między regionami III” obszar D.

 

Dla przypomnienia pierwszy 
z zakupionych pojazdów to 9 – osobowy mikrobus 
marki Ford Transit Custom, który będzie służył do 
przewozu uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Potrzeba 
zakupu dodatkowego pojazdu dla WTZ wynikała ze 
wzrostu liczby uczestników z 30 do 40 osób. 
Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 
139 605,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze 
środków PFRON to 80 000,00 zł.

Drugi zakupiony pojazd to 18 – osobowy 
autobus marki FORD Transit M2 2.0 Eco Blue, 
który służy do przewozu osób niepełnosprawnych 
z obszaru naszej gminy dowożonych do 
wielopolskiego przedszkola. Wartość zakupionego 
pojazdu wyniosła 206 025,00 zł, w tym otrzymane 
dofinansowanie ze środków PFRON 
 144 217,50 zł.

W dalszej części wydarzenia nastąpiło 
poświęcenie zakupionych pojazdów, którego 
dokonali: ks. Piotr Potyrała Wicedyrektor Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej, ks. Józef Kłosowski Dziekan 
Dekanatu Wielopolskiego oraz ks. Mariusz Siniak 
Proboszcz Parafii pw. NMP Wniebowziętej 
w Wielopolu Skrzyńskim.

Kolejno głos zabrali m.in. Pan Fryderyk 
Kapinos Poseł na Sejm RP, Pan Maciej Szymański 
Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON oraz 
Pan Jerzy Jęczmienionka Dyrektor ROPS 
w Rzeszowie. Przybyli goście w swoich 
przemówieniach gratulowali Panu Markowi 
Tęczarowi Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie

 i przedstawicielom  samorządu gminy realizacji wielu działań na rzecz osób doświadczających 
niepełnosprawności oraz tworzenia jak najlepszych warunków życia, aktywności społecznej 
i zawodowej, a także pełnoprawnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczności 
lokalnej.
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Pełnym sukcesem zakończyła się pierwsza 
w tym roku zbiórka krwi w Wielopolu Skrzyńskim, 
która odbyła się 2 lutego 2020 roku. 

Organizacji niedzielnego poboru krwi podjął 
się Klub HDK-PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim we współudziale 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Mieszkańcy naszej 
gminy i okolic licznie przybyli, aby podzielić się 
najcenniejszym darem, oddając krew w mobilnym 
punkcie poboru krwi.

Wielki sukces podczas akcji poboru krwi w Wielopolu Skrzyńskim 

Koncert Kolęd i Pastorałek - „Wesoło śpiewajmy chwałę Panu dajmy” 

2 lutego 2020 roku w Kościele 
Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Brzezinach odbył 
się koncert Kolęd i Pastorałek pod tytułem 
„Wesoło śpiewajmy chwałę Panu dajmy”.

Program niedzielnego wydarzenia 
wypełniły najpiękniejsze kolędy, pastorałki oraz 
nowsze utwory bożonarodzeniowe w wykonaniu 
chórów działających na obszarze Gminy Wielopole 
Skrzyńskie.

Przed widzami, zgromadzonymi 
w pięknie udekorowanym kościele, wystąpił: 
Męski Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego, 
Chór Mieszany „Seniores” z Nawsia, Chór 
Mieszany „Opoka” z Glinika, Chór Mieszany 
„Gloria” z Brzezin, Chóry połączone Szkół 
Podstawowych Wielopole, Nawsie, Broniszów 
oraz Grupa Biesiadno – teatralna „Victoria” 
z Broniszowa.

Każdy z zaprezentowanych występów był 
różnorodny i wyjątkowy. Koncert Kolęd 
i Pastorałek był podsumowaniem mijającego 
okresu świątecznego. 

 

Aż 62 osoby pozytywnie odpowiedziało na zaproszenie do udziału w akcji 
honorowego krwiodawstwa, z czego 48 osób zostało zakwalifikowanych do oddania krwi. 
Łącznie udało się pobrać aż 21,6 litrów krwi.

Akcja kolejny raz pokazała, że na krwiodawców zawsze można liczyć. Wśród 
honorowych dawców nie zabrakło członków Klubu, którzy swoim przykładem zachęcają do 
włączenia się w bezinteresowne pomaganie i promują ideę honorowego krwiodawstwa.

Wszystkim krwiodawcom, którzy włączyli się w akcję oraz pomogli w jej organizacji 
serdecznie dziękujemy. Podziękowania składamy również ekipie medycznej wytrwale 
pobierającej krew. Liczymy, że honorowi krwiodawcy nie zawiodą także podczas kolejnego 
poboru krwi, już 4 kwietnia 2020 roku – Marek Tęczar - Prezes Klubu HDK-PCK „Solidarne 
Serce” przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

Wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności. Serdecznie 
gratuluję uczestnikom wydarzenia wykonania tak wspaniałego koncertu i życzę dalszych 
sukcesów artystycznych – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-
administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym 
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo prawne obejmuje również nieodpłatną mediację.

Natomiast najbliższy punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się 
w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, gdzie godziny dyżurów zostały wyznaczone 
w poniedziałek i wtorek  w godzinach  od 12:30 do 16:30 (tel. 17 22 28 943). 

Zakres poradnictwa:
 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej 
sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia 
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie 
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zapisów na wizyty można dokonywać bezpośrednio pod numerami telefonów 
dostępnymi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. Można również zgłaszać się na wizyty w punkcie bez wcześniejszego 
umawiania się.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 784 25 16

Ogłoszenia i informacje

Informujemy, że w budynku Kulturalno Oświatowym 
w Wielopolu Skrzyńskim (obok kościoła) w czwartki  
w godzinach od 9:00 do 13:00 (tel. 17 77 88 452)  świadczona jest 
nieodpłatna pomoc  prawna.
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Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o.o 
w Rudnej Małej zaprasza zainteresowane osoby do udziału w badaniu profilaktycznym 
KOLONOSKOPII. 

Udział w badaniu jest bezpłatny i nie wymaga skierowania od lekarza rodzinnego. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu  723 007 999 lub  
wysyłając wiadomość na adres e-mail  kolonoskopia@klinika-rzeszow.pl  

Bezpłatne badanie profilaktyczne 

Uwaga na oszustów – zachowajmy ostrożność 

Jak się ustrzec:
Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom! Nie reagujmy pochopnie na hasło: 

syn, wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy, gdy tylko usłyszymy głos w słuchawce. 
Należy sprawdzić, czy jest to prawdziwy krewny, np. poprzez skontaktowanie się z innymi 
członkami rodziny. 

Bliscy mogą pomóc potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy 
rzeczywiście potrzebuje pomocy. Pamiętajmy, że sami również możemy zweryfikować 
dzwoniącego. W większości przypadków mamy numer telefonu do członków naszej rodziny. 
Nie bójmy się do nich zadzwonić i ustalić, czy przedstawiona sytuacja faktycznie ma 
miejsce. Lepiej wykonać jeden telefon więcej, niż stracić swoje oszczędności. 

Jeśli osoba dzwoniąca przedstawia się za policjanta, to pamiętajmy: prawdziwi 
policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie 
i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. NIGDY też nie poproszą 
o zaangażowanie naszych pieniędzy do żadnej akcji!

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy 
Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie obawiajmy się, że alarm 
może okazać się fałszywy.

Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są ludzie, którzy mogą 
chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy 
ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na 
zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie. Zwykła 
ostrożność może uchronić ich przed utratą oszczędności. 

Uważajmy także na otrzymywane  wiadomości  e-mail,  w których przestępcy 
poprzez różnie sformułowane wiadomości, nakłaniają do pobrania pliku, który może 
zawierać złośliwe oprogramowanie. W związku z tym, podczas korzystania z poczty 
elektronicznej, zachowajmy szczególną ostrożność i nie otwierajmy załączników do 
wiadomości mailowych nadesłanych od nieznanych osób.

W przypadku otrzymania wiadomości od nieznanej osoby podejdźmy do jej treści 
ostrożnie, dokonując porównania czy wiadomość ma odzwierciedlenie z rzeczywistymi 
działaniami i pochodzi rzeczywiście od wskazanego nadawcy.

Funkcjonariusze Policji  apelują o ostrożność i zdrowy 
rozsądek w kontaktach z nieznajomymi osobami, szczególnie gdy 
ktoś prosi o pieniądze. 

Oszuści nadal wykorzystują ufność oraz dobre serce  
w szczególności seniorów, którzy nie potrafią odmówić pomocy 

w trudnej sytuacji. Niespodziewane telefony osób podających się za dawno niewidzianych 
wnuków, siostrzeńców czy kuzynów, nie muszą zakończyć się finansową stratą.

mailto:kolonoskopia@klinika-rzeszow.pl
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W terminie od 1 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 roku 
w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim przyjmowane są  wnioski  
o  zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 
Wnioski należy złożyć wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 
roku. Dodatkowo posiadacz bydła do wniosku przedkłada również 
informację z ARiMR, potwierdzającą liczbę posiadanych DJP bydła za 
2019 rok.

Zwrot podatku akcyzowego 

Trwa nabór do Gminnego Żłobka „Maluszek”  

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja uczestników do projektu, która potrwa do 
10 lutego 2020 roku.

Osoby zakwalifikowane formalnie będą mogły uzyskać punkty wg. dodatkowych 
kryteriów:
- zameldowanie na terenie gminy,
- dochód netto na członka rodziny – 800 zł,
- powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym,
- status osoby długotrwale bezrobotnej,
- niepełnosprawność (rodzica lub dziecka).  
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: 
- 10 godzinnej opieki nad dziećmi  sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
w 8 osobowych grupach,
- możliwość korzystania z bardzo dobrze wyposażonych sal przystosowanych do opieki nad 
dziećmi do lat 3,
- organizację imprez integracyjnych dla uczestników projektu,
- uczestnictwo starszej grupy dzieci w zajęciach  rytmicznych i logopedycznych. 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne  można uzyskać  w Zespole Obsługi 
Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim – w Biurze Projektu Nr tel. (017) 22 14 922  oraz 
stronach internetowych: www.wielopole.eu  oraz  www.zosip.wielopole-skrz.pl 

Wnioski należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  pokoju 
 nr  1  i  4. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc  pod nr tel. 17 22 14 450.

Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje projekt  pn. "Aktywni Rodzice - Aktywne 
Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim",  który dofinansowany 
jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej 
w regionie.

Jak już wcześniej informowano w ramach projektu w Wielopolu Skrzyńskim 
utworzony zostanie żłobek, w którym uruchomione zostaną dwie  grupy dla 16 dzieci 
w wieku do 3 roku życia.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
- osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie 
Gminy Wielopole Skrzyńskie,
- pozostają bez pracy bądź przebywają na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim/ wychowawczym,
-  sprawują opiekę nad dzieckiem do 3 lat i deklarują 
powrót na rynek pracy w terminie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od przyjęcia dziecka do żłobka. 



Osobowość Roku 2019 – Nominacja dla Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 

 

Informujemy, że Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar 
został nominowany do plebiscytu gazety codziennej NOWINY pn.  „OSOBOWOŚĆ 
ROKU 2019”  w kategorii: „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”.
 

Nominację do udziału w plebiscycie nadało Kolegium Redakcyjne Gazety 
NOWINY, które doceniło  wkład w życie lokalnej społeczności, realizację szeregu 
inwestycji poprawiających stan infrastruktury w gminie, a w szczególności działalność 
samorządową.

Zachęcamy do udziału w konkursie, który daje nie tylko możliwość 
pozytywnej oceny pracy Gospodarza gminy, ale jest również doskonałą okazją do 
promocji naszego regionu na szczeblu ogólnopolskim. 

Głosy na Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie można oddawać, wysyłając SMS 
o treści: 

DSA.189   pod numer tel.: 72355

Koszt tego SMS-a – 2,46 zł z VAT

W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje kod 
dostępu do e-wydania Gazety z dnia, w którym został oddany głos. 

Aktualne wyniki można śledzić wpisując w przeglądarce internetowej adres 
https://nowiny24.pl/p/1006749/ 

Głosy można oddawać do wtorku, 11 lutego 2020 roku 
 do godz. 21:00.

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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