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Informacje Wójta Gminy

Budżet Gminy Wielopole Skrzyńskie – 2019 rok

Szanowni Państwo,   przed  nami kolejne miesiące pracy  na rzecz rozwoju Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, dlatego chciałbym przedstawić krótką informację dotyczącą inwestycji realizowanych w roku 
bieżącym.

Budżet gminy na 2019 rok zakłada dochody w wysokości  52 063 526,00 zł oraz wydatki na 
poziomie 54 704 023,00 zł. To budżet, który  pozwala  na  kontynuację rozpoczętych już zadań 
i realizację kolejnych ważnych inwestycji wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców. W ciągu 
roku zarówno wartość dochodów, jak i wydatków może ulec zmianie m.in. z uwagi na toczące się 
procedury oceny  złożonych przez gminę wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji. 
 Ogromnie cieszy fakt, że wpływ na wysokość budżetu mają środki zewnętrzne pozyskane przez 
samorząd na realizację wielu  zadań inwestycyjnych. 

Do głównych inwestycji realizowanych w 2019 roku, na które samorząd ma już zapewnione 
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich należy zaliczyć m.in.

● Rozwój OZE szansą  na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Niebylec 
i Wielopole Skrzyńskie – wartość inwestycji dla naszej gminy to  4 732 375,00 zł, w tym otrzymane 
dofinansowanie w ramach RPO WP  wynosi 3 689 407,00 zł. 

● Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały - wartość projektu 
wynosi 1 199 906,40 zł, w tym 1 079 906,00 zł to środki unijne pochodzące 
z Europejskiego Funduszu Społecznego,  natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu 
gminy i wkład prywatny).

● Budowa  kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – wartość całej inwestycji to 10 mln zł, 
w tym uzyskane dofinansowanie w ramach  RPO WP  6 026  815,00 zł.

● Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik 
z udziałem środków PROW na lata 2014 – 2020. Wartość całej inwestycji to ponad 3 mln zł. 
Gmina  otrzymała  1 999 406,00 zł – unijnego wsparcia na realizację przedsięwzięcia.

● Kontynuacja projektu „Bezpieczny i skuteczny w sieci”- wartość zadania to  
80 638,00 zł, które w całości jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

● Przebudowa i zakup wyposażenia "Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii 
Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim –  wartość projektu 
to ponad  2 800 000,00  zł, w tym otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WP  wynosi 85 % 
kosztów kwalifikowanych. 
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W dalszej części Informatora Samorządowego  w rozdziale „Inwestycje realizowane” znajdą 
Państwo szczegółowe informacje dotyczące zakresu i postępu prac w realizacji tych projektów.

 Ponadto w 2019 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpi do realizacji następujących 
inwestycji: 

 
1. Realizację projektu  „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców  północno – 
wschodniej  części Gminy Wielopole Skrzyńskie etap VI – poprzez budowę sieci wodociągowej 
w miejscowościach Glinik i Broniszów” - samorząd otrzymał dofinansowanie 
w ramach RPO WP,  które umożliwi kontynuację prac związanych z budową kolejnych kilometrów sieci 
wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik. Za otrzymane aktualnie dofinansowanie w Gliniku 
wybudowane zostanie następne 10 km  wodociągu, natomiast w Broniszowie  powstanie  ponad 6 km 
nowej sieci wodociągowej. Wartość całkowita projektu wynosi 2 890  840,85 zł, natomiast otrzymane 
dofinansowanie ze środków unijnych to 1  715  006,00 zł.
2.  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej - w budżecie gminy na 
2019 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla: 
budowy sieci wodociągowej dla przysiółka Glinik – Zapole i  Glinik – Krzemienica oraz na 
przygotowanie dokumentacji dla budowy ujęcia sieci wodociągowej w Broniszowie. Dodatkowo 
gmina planuje zakup gruntu pod budowę drugiego ujęcia sieci wodociągowej w Broniszowie.

Aktualnie został już wybrany projektant, który rozpoczął prace związane 
z opracowaniem dokumentacji projektowej i trwa proces związany z wydaniem decyzji 
lokalizacyjnej. 
3.  Wyposażenie budynku kulturalno oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim – przedmiotem 
inwestycji jest doposażenie budynku kulturalno –  oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim. 
W ramach zadania zakupione zostanie  wyposażenie   m.in.   świetlicy,   jadalni,   kuchni i pokojów 
gościnnych, a także  urządzeń klimatyzacyjnych. Wymienione pomieszczenia nie zostały odpowiednio 
wyposażone podczas I etapu realizacji zadania. Gmina ogłosiła już postępowanie na wyłonienie 
wykonawcy tego zadania.  Samorząd na realizację projektu uzyskał dofinansowanie ze środków PROW 
w wysokości 63 626,00 zł.
4. Odnowa – remont konserwatorski zabytkowej kapliczki zlokalizowanej na rynku 
w Wielopolu Skrzyńskim – w ramach zadania wykonana zostanie pełna konserwacja techniczna 
i estetyczna zabytkowej kapliczki. Przeprowadzona  zostanie również renowacja zabytkowych rzeźb Św. 
Sebastiana i Św. Floriana znajdujących się we wnętrzu kapliczki oraz montaż oświetlenia obiektu. Zadanie 
zostanie zrealizowane z udziałem środków PROW.  Wartość otrzymanej dotacji to 59 763,00 zł.

5. Zagospodarowanie części cmentarza wojennego 
znajdującego się  w Wielopolu Skrzyńskim - decyzją Wojewody 
Podkarpackiego przyznana została naszej gminie dotacja celowa 
w wysokości 30 000,00 zł  na realizację rozpoczętych w ubiegłym 
roku prac związanych z  odnową mogiły upamiętniającej żołnierzy 
poległych  w bitwie rozgrywającej się na terenie Wielopola 
Skrzyńskiego podczas I Wojny Światowej. 

Za  otrzymane w 2019 roku środki finansowe 
przeprowadzone zostaną wszystkie  prace związane 
z zagospodarowaniem terenu wokół odnowionego w 2018 roku 
obiektu. W ramach zadania  wykonany zostanie mur dekoracyjny za 
pomnikiem głównym, ogrodzenie z bloków z piaskowca oraz 
ścieżka  z kostki brukowej.
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W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich będziemy realizować inwestycje związane 
z przebudową infrastruktury drogowej na obszarze naszej gminy. Budowa dróg i chodników to działania 
przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców, dlatego zaplanowano następujące działania:

-  Budowa dróg gminnych – w 2019  roku gmina zgłosiła Wojewodzie Podkarpackiemu propozycję 
5 inwestycji drogowych przewidzianych do dofinansowania ze środków pochodzących z rezerwy celowej 
budżetu państwa przeznaczanych   na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych 
ziemi. Wśród inwestycji drogowych znalazły się następujące drogi:
1. Droga Wielopole – Granice – odcinek 634 m.
2. Droga Brzeziny – Dół Północny – odcinek  956 m.
3. Przebudowa mostu w ciągu drogi Brzeziny – Dół  Południowy. 
4. Droga Nawsie Kąt k. Pana Świerada – odcinek 480 m. 
3. Droga Glinik Łysa Góra – Jamszcze –  odcinek 1,3 km.

Ponadto, pragnę poinformować,  że 
6 marca 2019 roku w  Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie odbyło się pierwsze w tym roku 
wręczenie promes dla podkarpackich 
samorządów na realizację zadań z zakresu 
usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz 
ruchów osuwiskowych ziemi. Z rąk 
Wiceministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego 
otrzymałem dwie promesy potwierdzające 
uzyskanie dotacji na łączną kwotę: 
3 060 000,00 zł.

Pierwsza promesa w wysokości 1 250 000,00 zł  została przyznana na realizację dwóch 
spośród  pięciu ww.  inwestycji drogowych zgłoszonych do dofinansowania Wojewodzie 
Podkarpackiemu tj. drogi: Brzeziny – Dół Północny oraz Wielopole – Granice.   

Drugą promesę w wysokości 1 810 000,00 zł samorząd otrzymał na wykonanie 
właściwych prac zabezpieczających osuwisko na drodze gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała. 
Dla przypomnienia w roku ubiegłym w ramach pierwszego etapu inwestycji  zabezpieczono 
osuwisko po lewej stronie, teraz zostanie zabezpieczona prawa strona osuwiska i wykonane będą 
prace związane z odbudową zniszczonej drogi.   Przetarg na realizację tej inwestycji został już 
ogłoszony  i aktualnie trwa ocena złożonych ofert.

Dodatkowo w 2019 roku zaplanowano przebudowę dróg: Glinik koło cmentarza, Nawsie 
Rędziny oraz budowę parkingu obok budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie. Wykonana 
zostanie również dokumentacja budowlano – techniczna na przebudowę drogi gminnej Brzeziny 
Stara Droga i Wielopole – Sośnice – Rzeki. Środki na ten cel będą pochodzić z funduszu sołeckiego 
oraz budżetu gminy. 

Ponadto ze środków własnych budżetu gminy wykonana zostanie dokumentacja 
projektowa dla przebudowy dróg: Wielopole Frysztak,  drogi i mostu Brzeziny Dół koło Pana Bełcha 
oraz na budowę placu parkingowego przy drodze gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa. 
 Aktualnie w budżecie gminy nie przewidziano środków na dokończenie przebudowy drogi 
gminnej Nawsie k. Pana Traciak. Jednak naszym zamierzeniem jest dokończenie tej inwestycji. 
Jeżeli gmina będzie dysponować środkami finansowymi na realizację zadania to w roku bieżący 
wykonana zostałaby nawierzchnia asfaltowa na odcinku 125 m.



4

- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa  – w ramach 
inwestycji zaplanowano prace związane z budową chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej 
w Wielopolu Skrzyńskim  na odcinku od już istniejącego chodnika w kierunku cmentarza. Natomiast 
w miejscowości Glinik zaplanowano kontynuację budowy chodnika po stronie lewej. Ponadto 
opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 
w Broniszowie (od granicy z Łączkami Kucharskimi w kierunku drogi Broniszów Dół Lasek) oraz 
w Wielopolu Skrzyńskim (strona prawa do zjazdu na drogę w kierunku Pana Rabacha.). Następnie po 
opracowaniu dokumentacji samorząd będzie starał się o zabezpieczenie środków finansowych na realizację 
inwestycji wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego.  

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie realizacji następujących inwestycji: 

1. Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – zostały złożone wnioski 
o dofinansowanie inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych 
z udziałem środków budżetu województwa przeznaczonych na budowę i modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Samorząd wnioskuje o wsparcie finansowe na przebudowę trzech  
dróg:
-  Nawsie koło Pana Wlezień -  zakres wniosku obejmuje wykonanie nawierzchni tłuczniowej  na 
odcinku 719 m.
- Wielopole - Nowa Wieś w kierunku Szufnarowej za Państwem Duda - zakres wniosku 
obejmuje wykonanie prac ziemnych  na odcinku  209 m.
- Brzeziny – Zagrody - odcinek łączący drogę Brzeziny – Zagrody oraz Brzeziny – Stawy  
w ramach tej inwestycji zaplanowano wykonanie prac ziemnych (odcinek ok. 700 m).

Zakres ww. robót drogowych będzie uzależniony od wysokości otrzymanego 
dofinansowania.

2. Likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II 
w Gliniku – złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu, 
w ramach którego w budynku szkoły Podstawowej w Gliniku zaplanowano  wykonanie 
remontu toalet zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły. W efekcie realizacji 
tych robót powstaną toalety w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
o łącznej liczbie oczek wynoszącej 8 szt. (4 toalety na parterze i 4 na  pierwszym piętrze). Gmina 
wnioskuje o dofinansowanie inwestycji ze środków PFRON w wysokości ponad 51 tys. zł.
3. Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wielopolu 
Skrzyńskim – gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WP inwestycji, w ramach 
której  zaplanowano wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem  placu w obrębie 
powstającej oczyszczalni ścieków. Jeżeli samorząd otrzyma środki na realizację projektu 
w Wielopolu Skrzyńskim wybudowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, do którego mieszkańcy gminy będą mogli odwozić odpady komunalne  w dowolnym 
momencie nie oczekując na wyznaczony w danym sołectwie termin zbiórki odpadów. W ramach 
działania zaplanowano   wykonanie ogrodzenia i utwardzenia  terenu, budowę wiaty pod kontenery, 
zakup kontenerów i pojemników na odpady oraz montaż wagi wysokotonażowej. Gmina wnioskuje 
o dofinansowanie inwestycji w wysokości ponad  812 tys. zł.

W 2019 roku będziemy na bieżąco monitorować możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych zarówno z budżetu państwa, jak i Unii Europejskiej na realizację kolejnych inwestycji m.in. 
na budowę boisk przyszkolnych w  Gliniku  i  Brzezinach. Samorząd będzie wnioskował również  
o uzyskanie dofinansowania ze środków PROW na realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu 
przestrzeni publicznej obok budynku filii ośrodka kultury w miejscowości Nawsie.   
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Rozwój OZE w Gminie Wielopole Skrzyńskie 

Trwa montaż instalacji kolektorów solarnych  i instalacji fotowoltaicznych na terenie naszej 
gminy w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia 
mieszkańców Gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Termin montażu poszczególnych instalacji na 
budynkach mieszkalnych firma ustala  indywidualnie z właścicielami nieruchomości przed 
planowaną dostawą paneli. Prace montażowe firma rozpoczęła już w połowie lutego. Aktualnie 
zgłoszonych do odbioru zostało 68 instalacji solarnych i 60 instalacji fotowoltaicznych.  

W przypadku instalacji kolektorów solarnych ich uruchomienie następuje z chwilą 
zakończenia prac montażowych na budynku natomiast w przypadku instalacji fotowoltaicznych  
uruchomienie nastąpi dopiero po dostarczeniu przez firmę montażową dokumentów do PGE oraz  
wymianie licznika na dwukierunkowy przez zakład energetyczny. Okres oczekiwania na wymianę 
licznika wynosi ok. jednego miesiąca od dostarczenia zgłoszenia do PGE.

Projekt obejmuje montaż 351 instalacji OZE  na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
w tym: 223 instalacje fotowoltaiczne oraz 128 instalacji kolektorów solarnych.

Przewidywany termin zakończenia montażu wszystkich instalacji to 15 maja 2019 roku.
Wykonawcą zadania jest  firma FLEXIPOWER Sp. z o.o, Sp. k. z siedzibą w Woli 

Zaradzyńskiej (koło Łodzi). Wartość projektu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie to 4 732 375,14 zł.
 Dofinansowanie: 3 689 407,40 zł.

Inwestycje realizowane

Aktualnie trwają odbiory prac, które swoim zakresem obejmowały wyposażenie 
przestrzeni ekspozycyjnej budynku Kantorówki  oraz przygotowanych aplikacji interaktywnych na 
potrzeby funkcjonowania multimedialnego muzeum. 

Zakup dostaw aranżujących ekspozycję stałą budynku Kantorówki

       W roku ubiegłym zakończono prace związane 
z odnową budynku Kantorówki Ośrodka Dokumentacji 
i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu 
Skrzyńskim.  Prace swoim zakresem obejmowały m.in.  
przebudowę budynku wraz  ze zmianą sposobu 
użytkowania części poddasza, poprawę 
energooszczędności  obiektu i  montaż  instalacji  
poprawiających  bezpieczeństwo  zabytku.    Wykonano  
również  zagospodarowanie otoczenia obiektu.
 



Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 

Trwa budowa oczyszczalni ścieków 
w Wielopolu Skrzyńskim.  Termin 
zakończenia prac zaplanowano   na koniec 
kwietnia br.,  natomiast rozruch nowej 
oczyszczalni przewidziano na czerwiec 2019 
roku. 

Ponadto  w kwestii dotyczącej 
przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej gmina 
ma już opracowany kosztorys  inwestorski  na 
ich wykonanie i w najbliższym czasie 

Budowa sieci wodociągowej  dla miejscowości Glinik i Broniszów

W ramach inwestycji zakupiono również sprzęt multimedialny (komputery, monitory 
dotykowe, projektory, głośniki) oraz elementy wyposażenia ekspozycyjnego m.in. grafiki, 
gabloty i  ścianki ekspozycyjne, zabudowy monitorów oraz podest ekspozycyjny. 

Wartość całkowita inwestycji to ponad  2 mln 800 tys. zł, w tym otrzymane 
dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych,  które Gmina Wielopole Skrzyńskie 
pozyskała w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 

Trwa realizacja inwestycji polegającej na 
zaopatrzeniu w wodę mieszkańców Glinika 
i Broniszowa. 

W części dotyczącej budowy sieci 
wodociągowej w Gliniku pozostały kwestie 
związane z rozliczeniem inwestycji oraz 
przeprowadzeniem prób szczelności wykonanej 
sieci. Aktualnie większość prac związanych  
z budową Stacji Uzdatniania Wody i Ujęć Wody 
zostało zakończone, również dobiega końca 
zagospodarowanie terenu na tych obiektach. 
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Ponadto w najbliższym czasie zostanie rozpisany przetarg dotyczący wykonania 
przyłączy wodociągowych. Gmina ma już przygotowane dokumenty przetargowe na 
wyłonienie wykonawcy przyłączy wodociągowych dla miejscowości Glinik. 

Cena jednego przyłącza zostanie podana po wyborze wykonawcy. 

ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, tak aby prace związane 
z  wykonaniem przyłączy  rozpocząć w maju  2019 roku.  Koszt  przyłącza zostanie ustalony po 
otwarciu przetargu i wyborze oferty danego wykonawcy. 

Wartość inwestycji związanej z budową oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej to 
10 mln zł, w tym otrzymane w ramach RPO WP dofinansowanie to ponad 6 mln zł.   

Mamy nadzieję, że uda się nam również odzyskać 1 mln 800 tys. zł podatku VAT, który 
nie jest kosztem kwalifikowanym w ramach realizowanego projektu.
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Szkolenia informatyczne - „Bezpieczny i skuteczny w sieci”

       Dobiega końca realizacja projektu grantowego  pn. „W sieci bez barier”, który jest 
finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, w szczególności rodziców uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów 
przedszkolnych poprzez organizację dwóch modułów szkoleń: „Rodzic w Internecie” i „Moje 
finanse i transakcje w sieci”. W projekcie biorą udział mieszkańcy: Brzezin, Brzezin-
Berdechowa, Broniszowa, Glinika, Nawsia i Wielopola Skrzyńskiego. 

W ramach projektu zakupiono m.in. 12 szt. komputerów przenośnych 
wykorzystywanych przez uczestników projektu podczas prowadzonych szkoleń 
informatycznych. Dla uczestników zapewniono również bezpłatne materiały szkoleniowe oraz 
bufet kawowy. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia. 

Wartość projektu to  80 638,00 zł, które w całości jest finansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej  dla miejscowości Broniszów 
zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia 2019 r.  

 Wartość całej inwestycji to ponad 3 mln zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze 
środków PROW na lata 2014 – 2020 wynosi 1 999 406,00 zł.

Również po rozstrzygnięciu przetargu zostaną 
sporządzone umowy z mieszkańcami, które będą 
dotyczyć  budowy przyłączy do budynków. Wykonanie 
przyłączy do sieci wodociągowej dla Glinika  
zaplanowano na maj 2019 roku.

Natomiast w Broniszowie wykonawca 
przystąpił już do prac związanych z budową 3,5 km 
odcinka sieci wodociągowej. W ramach zadania 
zamontowanych zostanie również 20 szt. hydrantów 
pożarowych. Jednocześnie dobiegają końca prace 
związane z budową Stacji Uzdatniania Wody i Ujęć 
Wody. 
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Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów drogowych w 2019 roku 

22 lutego 2019 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę 
materiałów drogowych w postaci klińca w ilości łącznej ok. 300 Mg(t). Wybrano 
ofertę wykonawcy Mularski Jacek z Wiśniowej, który zaoferował cenę brutto za 
1 tonę  kruszywa w wysokości 58,87 zł.  

Umowa na realizację zadania została już  podpisana z wykonawcą. 

      21 lutego 2019 został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem jest odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

W wyznaczonym terminie  wpłynęła 1 oferta na kwotę 694 332,00 zł. 
Przetarg został jednak  unieważniony, ponieważ wartość złożonej oferty 
przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

Przetarg ogłoszono ponownie, a jego otwarcie nastąpiło 12 marca. Wpłynęło 
2 oferty i aktualnie trwa ich ocena. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład 
Produkcyjno – Usługowo Handlowy Zenon Haligowski, który zaoferował 
wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 609 444,00 zł. 

Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała 
naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik – 
wykonanie właściwych prac budowlanych – Etap II

7 marca 2019 roku ogłoszono przetarg, którego przedmiotem jest wykonanie 
właściwych prac  zabezpieczających  drogę Glinik – Łysa Góra – Mała. 

        Otwarcie przetargu nastąpiło 22 marca i aktualnie trwa ocena złożonych ofert. 
Na realizację inwestycji samorząd otrzymał promesę w wysokości  

1 810 000,00 zł  ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Wielopole Skrzyńskie
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Wydarzenia

Złote Gody Małżeńskie

23 stycznia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie" parom, które zawarły związek małżeński w 1968 roku.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla samych Jubilatów, ale 
również dla ich rodzin oraz najbliższych przyjaciół. To rocznica 50 lat pożycia 
małżeńskiego par, które mimo życiowych przeciwności przetrwały, by po latach móc 
cieszyć się wzajemnym szacunkiem, tolerancją i dojrzałą miłością.

Aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę dokonał  Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

W swoim wystąpieniu Pan Wójt podkreślił rolę, jaką w życiu społeczności 
i wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. Pogratulował Jubilatom, życząc długich lat życia 
i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych rocznic. Do gratulacji dołączyły: Pani Beata 
Wiśniewska Przewodnicząca Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie,  Pani Krystyna 
Wlezień Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pani Danuta Szostak Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego. Na ręce Czcigodnych Jubilatów przekazano okolicznościowe 
dyplomy, upominki i kwiaty.

Niestety, stan zdrowia, bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na 
przybycie. W uroczystości wzięło udział 8 par małżeńskich.

Medalami odznaczeni zostali:

- Helena i Edward Bieszczadowie,
- Zuzanna i Jan Bigosowie,
- Kinga i Stanisław Cebulscy,
- Petronela i Eugeniusz Czajowie,
- Stanisława i Stanisław Czajowie,
- Irena i Adam Gruszkowie,
- Emilia i Jan Kopciowie,
- Irena i Aleksander Kowalikowie,
- Teresa i Eugeniusz Kubasowie,
- Krystyna i Eugeniusz Owczarscy,
- Janina i Tadeusz Piękosiowie,
- Alfreda i Zbigniew Rymutowie,
- Anna i Stanisław Sitnikowie,
- Zyta i Stanisław Święchowie,
- Aleksandra i Józef Tęczarowie.

Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie zaproszenia i wspólne 
świętowanie tego szczególnego jubileuszu.

Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, 
a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.



10

Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych objętych 
projektem pn. ”Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym 
Przedszkolu Krasnala Hałabały” 

Od 18 do 23 stycznia 2019 roku w integracyjnych oddziałach przedszkolnych 
z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie odbyły się uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Gospodarzami wydarzeń były oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 
Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także 
Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Przedszkolaki na tę okazję przygotowały specjalny program artystyczny oraz 
okolicznościową dekorację. Mali artyści śpiewali piosenki oraz recytowali wiersze. 
Zaproszeni dziadkowie z dumą podziwiali występy swoich wnucząt.  Na zakończenie 
uroczystości dzieci obdarowały swoich dziadków upominkami 
i zaprosiły gości na słodki poczęstunek.

          Organizację uroczystości, zakup upominków oraz materiałów plastycznych, 
z których wykonano dekorację sal oraz laurki, sfinansowano ze środków projektu pn. 
„Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

Do życzeń przyłączył się również Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu wyraził podziw dla umiejętności i zdolności 
artystycznych przedszkolaków i podkreślił, że zajęcia dydaktyczne prowadzone 
w oddziałach przedszkolnych pozwalają dzieciom na wszechstronny rozwój.
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Bal Mistrzów Sportu 

2 lutego 2019 roku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się 
cykliczna impreza sportowa  pn. "Bal 
Mistrzów Sportu". 

Podczas uroczystości 
spotkali się sportowcy i działacze 
z terenu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie oraz zaproszeni goście, 
aby wspólnie podsumować 
poprzedni rok i zaplanować działania 
na kolejne miesiące.

X spotkanie integracyjne mieszkańców Broniszowa 
pt. „Ocalić od zapomnienia” 
 

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie w imieniu 
Samorządu Gminy złożył podziękowania sportowcom za reprezentowanie klubu 
w jego barwach w 2018 roku. Podziękowania skierowano również do sponsorów 
i osób, które w minionym roku wspierały klub z Wielopola Skrzyńskiego.

3 marca 2019 roku w Filii 
Ośrodka Kultury w Broniszowie odbyło 
się X Jubileuszowe Spotkanie 
integracyjne pn. „Ocalić od 
zapomnienia”, podczas którego  
zaprezentowano widowisko 
folklorystyczne pt. „Gospodarstwo na 
zberach”. 

Celem spotkania było zaprezentowanie bogatego dorobku kulturalnego 
regionu oraz propagowanie wiedzy na temat lokalnej tradycji. Spektakl 
zaprezentowała grupa teatralna „Wiktoria” z Broniszowa na czele  
z sołtys wsi Panią Sławomirą Marciniec.

Projekt jest realizowany z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO WP na lata 
2014 – 2020.  

Wartość projektu wynosi 
1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł 
stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 
120 000,00 zł to środki własne.



3 marca 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość  poświęcona 
pamięci żołnierzy niepodległościowego podziemia, którzy po zakończeniu II Wojny 
Światowej stawili opór próbie zniewolenia Polski przez reżim komunistyczny.

Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim 
od złożenia kwiatów przez poszczególne delegacje na grobie Stanisława Pietruszki ps. 
„Wrzos”.

Następnie w kościele parafialnym  w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta 
Msza Święta w intencji poległych w obronie Ojczyzny.

Dalsza część obchodów odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
i Wypoczynku, gdzie biorąca udział w uroczystościach młodzież zaprezentowała program 
artystyczny poświęcony pamięci "Żołnierzy Niezłomnych".

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
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Gminne Obchody Dnia Kobiet

9 marca 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 

W spotkaniu udział wzięła m.in. Pani Maria Kurowska Członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego oraz Panie, które na co dzień  aktywnie uczestniczą 
w życiu gminy i  działają na rzecz jej  rozwoju.

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wręczając bukiet kwiatów 
przybyłej na uroczystość  Pani Marii Kurowskiej podziękował  za dotychczasowe 
wspieranie wielu działań inwestycyjnych służących rozwojowi obszaru naszej gminy.  Jej 
zaangażowanie w sprawy regionu wpłynęło na decyzję o kandydowaniu do Parlamentu 
Europejskiego. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie poinformował, że nazwisko  Pani 
Marii Kurowskiej znajduje się na liście Zjednoczonej Prawicy na pozycji nr 9. 

Wybory do Europarlamentu odbędą się już  26 maja 2019 roku.



Akcja Honorowego Oddawania Krwi 

17 marca 2019 roku miała miejsce 
pierwsza tegoroczna Akcja Honorowego 
Oddawania Krwi, zorganizowana przez Klub HDK 
– PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim we współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Zbiórka krwi 
trwała trzy godziny. Do dyspozycji chętnych 
krwiodawców był mobilny ambulans RCKiK 
z Rzeszowa. 

Spotkanie z teatrem  

Chęć oddania krwi zgłosiło 27 osób z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie 
i ościennych miejscowości, natomiast po badaniu krew pobrano od 24 osób. Pozyskano 
zatem 10,8 litrów krwi.

  W dowód uznania za długoletnie oddawanie krwi, tytuł „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” III stopnia wraz z odznaką i legitymacją stwierdzającą nadanie tytułu 
otrzymali: Pani Ewa Bryda – Przywara, Pani Andżelika Stachura, Pan Tomasz Janowski.

Serdecznie  dziękuję  wszystkim    osobom,  które  aktywnie  włączyły  się  w  akcję - 
Prezes  Klubu HDK – PCK Marek Tęczar.

   18 marca 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka   Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbył się spektakl teatralny dla dzieci z integracyjnych 
oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych 
w: Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także z Samorządowego Przedszkola 
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. 

Aktorzy z Teatru KULTURESKA zaprezentowali  zgromadzonej  publiczności  
spektakl pt. „Skrzydlaty Odlot”. W akcję spektaklu wpleciono  treści o tematyce 
edukacji ekologicznej związane z tematem powstawania smogu, jego szkodliwości dla 
zdrowia  i ochrony powietrza. 

Na zakończenie spotkania  odbyły się warsztaty teatralne dla najmłodszych, 
podczas których   aktorzy  zaprezentowali swoje metody pracy na scenie teatru. Udział 
dzieci w wydarzeniu sfinansowano ze środków realizowanego projektu pn. „Nowa 
Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”, który jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

13



14

Informacje jednostek oświatowych – zawody sportowe

Mistrzostwa Gminnych Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym 

28 stycznia 2019 roku w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. 
Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa Gminnych Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym. 

W zawodach rywalizowały reprezentacje sześciu szkół podstawowych z terenu 
gminy Wielopole Skrzyńskie – SP Broniszów, SP Brzeziny, SP Glinik, SP Nawsie, SP 
Wielopole Skrzyńskie. Ponad 70 zawodników rywalizowało w sześciu kategoriach 
wiekowych.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach okazali się:
     Kategoria klas 8-7
Dziewczęta:
1. Wiśniewska Katarzyna – SP Nawsie,
2. Patrycja Król –  SP Wielopole Skrzyńskie,
3. Matysek Joanna – SP Glinik.
Chłopcy:
1. Mucha Mateusz -SP Nawsie,
2. Czaja Gabriel- SP Wielopole Skrzyńskie,
3. Pas Hubert – SP Nawsie.
      Kategoria klas 6-5 
Dziewczęta: 
1. Anna Trałka – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Cholewa Ilona – SP Brzeziny,
3. Kut Magdalena – SP Nawsie.
Chłopcy:
1. Paweł Drozd – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Andreasik Piotr – SP Wielopole Skrzyńskie,
3. Daniel Król – SP Wielopole Skrzyńskie.
     Kategoria klas 4-3
Dziewczęta: 
1. Strzępek Aleksandra – SP Glinik,
2. Longosz Patrycja – SP Wielopole Skrzyńskie,
3. Poręba Małgorzata – Publiczne Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim,
Chłopcy:
1. Sławomir Borek – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Sebastian Krajewskii – SP Wielopole Skrzyńskie,
3. Ozga Kamil – SP Wielopole Skrzyńskie.

Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale ufundowane 
przez Panią Annę Poręba Prezes UKS Wielopole, dzięki dotacji otrzymanej z Urząd 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

Wymienieni zawodnicy automatycznie uzyskali kwalifikacje do zawodów 
powiatowych. 

Organizatorzy dziękują nauczycielom szkół biorącym udział w zawodach za 
przygotowanie zawodników do zawodów, GOKIW w Wielopolu Skrzyńskim oraz Panu 
Tomaszowi Kozioł i Panu Waldemarowi Galas  za pomoc w zorganizowaniu zawodów.
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Turniej Tenisa Stołowego we Frysztaku 

Zawodnicy zajęli następujące 
miejsca:

Kategoria do lat 13:

Anna Trałka - miejsce drugie,
Paweł Drozd - miejsce trzecie, 
Mateusz Jaworek - miejsce piąte.

Kategoria do lat 15:
Kamil Trałka - miejsce czwarte.

Zawodnicy reprezentujący naszą gminę  otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz medale przygotowane przez organizatorów zawodów. 

Gminne Mistrzostwa IMS w Piłce Siatkowej

21 marca 2019 roku  w Zespole Szkół we Frysztaku odbyły się VI Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Frysztak w Tenisa Stołowego. W turnieju udział wzięli  
reprezentanci  UKS Wielopole, działającego przy Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Marii Kantora  w Wielopolu Skrzyńskim.  

27 lutego 2019 roku w sali 
gimnastycznej Publicznego Gimnazjum 
w Wielopolu Skrzyńskim  odbyły się 
Gminne Mistrzostwa IMS w Piłce 
Siatkowej.

Do zawodów sportowych 
przystąpiły reprezentacje szkół 
z: Brzezin, Glinika i Wielopola 
Skrzyńskiego.

Najlepsze w poszczególnych kategoriach okazały się drużyny:
Kategoria dziewcząt:
1. Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gliniku. 
3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w  Wielopolu Skrzyńskim.
Kategoria chłopców: 
1. Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.
2. Szkoła Podstawowa im. mjra Ludwika Marszałka Zbroi w Brzezinach.
3. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gliniku.

Ponadto zwycięskie  drużyny reprezentowały naszą gminę w zawodach 
powiatowych, w których zdobyły drugie miejsca zarówno w kategorii dziewcząt, jak 
i w kategorii chłopców.



Złóż wniosek o dopłaty bezpośrednie za 2019 rok 

Od 15 marca  rolnicy mogą składać wnioski 
o dopłaty bezpośrednie za 2019 rok.  Wnioski 
o przyznanie płatności składa się wyłącznie w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
Należy to zrobić do 15 maja 2019 roku. Wniosek wraz 
z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 
r., jednak osoby, które złożą wniosek w okresie od 16 maja 
do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1% za 
każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski osób, które złożą 
wniosek po 10 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane 
i tym samym osoby te nie otrzymają  płatności. 

Stażyści Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie zostali przeszkoleni przez ARiMR 
i pomagają w wypełnianiu wniosków z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich – 
BEZPŁATNIE. Pomoc świadczona jest w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku w pok. nr 9, I piętro.

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

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MASTER” w Wielopolu Skrzyńskim 
informuje, że prowadzone są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu:
- TENISA ZIEMNEGO, które odbywają się w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum 
im. Ks. J. Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim - w poniedziałki robocze,
- KARATE, które organizowane są w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gliniku - w czwartki robocze.

Zajęcia prowadzone są w ramach zadania dofinansowanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki z Programu „Klub”.

Uczestnicy mają zapewnioną profesjonalną opiekę instruktorską oraz niezbędny 
sprzęt sportowy. Program zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości 
uczestników.

Wymagane: odpowiedni strój i obuwie sportowe.
Zapisy tel. 697 615 410

Ogłoszenia i informacje

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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