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CZERWIEC 2015 Egzemplarz bezpłatny 5/15, nakład 1500 szt.

Zgłoś się po odbiór worków
na śmieci

Informujemy mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie,
że w godz. od 8:30 do 17:00 będą mogli odebrać worki na śmieci wraz
z kodami kreskowymi w następujących terminach:

1) Glinik (budynek wielofunkcyjny)
22 czerwca 2015r. (poniedziałek)

2) Broniszów (budynek wielofunkcyjny)
23 czerwca 2015r. (wtorek)

3) Brzeziny (budynek wielofunkcyjny)
24 czerwca 2015r. (środa)

4) Nawsie (budynek wielofunkcyjny)
25 czerwca 2015r. (czwartek)

5) Wielopole Skrzyńskie (Ośrodek Kultury - sala od strony parkingu) 
26 czerwca 2015r. (piątek)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie ulega zmianie.

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował się, że śmieci będą segregowane 
ponosi niższą opłatę tj. 3,60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca i winien się z tego 
obowiązku wywiązywać. W przypadku stwierdzenia, że śmieci zostały niewłaściwie 
posegregowane, będą traktowane jako zmieszane i zostanie nałożona na właściciela 
nieruchomości w drodze decyzji zwiększona opłata  (tj. 10,00 zł od jednego 
mieszkańca). Koszt wywozu i utylizacji śmieci w workach czarnych jest dwukrotnie 
wyższy od kosztu wywozu odpadów segregowanych, dlatego do worków czarnych 
należy wrzucać tylko te śmieci, których nie da się posegregować. 

Z uwagi na to, że mieszkańcy oddają coraz więcej czarnych worków zawierających 
odpady segregowane, nie będą wydawane worki czarne na śmieci zmieszane.

W worki czarne należy zaopatrzyć się kupując w dowolnym sklepie (zwykłe worki 
bez oznaczenia firmy), naklejając na nich kod z napisem  - ZMIESZANE.

Worki oraz kody, które pozostały mieszkańcom są nadal aktualne (nie zmienia się 
przedsiębiorca odbierający odpady).



Informacje Wójta Gminy dotyczące 
zamówień publicznych

W dniu 26 maja br. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie
pn. „Przebudowa dróg gminnych”. Zamówienie podzielono na 2 części.

 W pierwszej części zamówienia przedmiot obejmuje przebudowę trzech 
odcinków dróg tj.:
● Broniszów Dół-Lasek,
● Brzeziny-Zagrody,
● Glinik Polny Gościniec-Szkodna.
●

W drugiej części zamówienia przedmiotem jest przebudowa placu 
manewrowego oraz wykonanie wjazdu do remizy OSP w Nawsiu wraz z remontem 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie
po wybraniu najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji 
zadania planowane jest na sierpień 2015 roku. Środki finansowe na realizację 
zamówienia pochodzą z funduszy sołeckich.

W dniu 29 maja br. ogłoszono zapytanie ofertowe na transport
i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie.

Zamówienie realizowane będzie niezwłocznie po wyłonieniu 
najkorzystniejszego wykonawcy i podpisaniu umowy. Materiały azbestowe będą 
odbierane od właścicieli, którzy złożyli wniosek o przyznanie dotacji celowej
na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć 
dachowych lub elewacji budynków. Termin realizacji zamówienia
do 31 sierpnia 2015 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
„Usługi sprzętowe wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Wielopole 
Skrzyńskie w 2015 roku.” Wybrano najkorzystniejsze oferty następujących 
Wykonawców:
● obszar 1 Broniszów i Glinik: TRANS-KOP Tomasz Chudy, Błażkowa 299, 38-

212 Brzyska,
● obszar 2 Brzeziny: KES-BUD Krzysztof Basamania, 38-126 Markuszowa 47A,
● obszar 3 Nawsie i Wielopole Skrzyńskie: KES-BUD Krzysztof Basamania, 38-

126 Markuszowa 47A.

Spotkanie informacyjne
Gmina Wielopole Skrzyńskie zaprasza na spotkanie informacyjne 

dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych na odnawialne 
źródła energii (w tym kolektory słoneczne).

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca br. (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w budynku kulturalno-oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim.



Z końcem bieżącego roku upływa czteroletnia kadencja ławników 
wyłonionych podczas wyborów w 2011 roku. W związku z powyższym Rada Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim do końca października 2015 r. dokona wyboru jednego 
ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach cywilnych lub 
karnych i dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach do orzekania
w sprawach rodzinnych i nieletnich.

INFORMACJA
dotycząca wyboru ławników

na kadencję 2016 – 2019

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
● posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych 

i obywatelskich,
● jest nieskazitelnego charakteru,
● ukończył 30 lat,
● jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka 

w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
● nie przekroczył 70 lat,
● jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
● posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na 
podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów wraz z niezbędnymi dokumentami przyjmowane
są w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku
w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pok. nr 14.
Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.wielopole.eu oraz
w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pokój nr 14.

Szczepienie lisów
przeciwko wściekliźnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej
w dniach 15 - 20 czerwca 2015 roku akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących 
przeciwko wściekliźnie.

Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa 
podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty
z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych
i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program 
uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym wykładaniu szczepionki.

Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz 
aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie 
uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.



W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych
z rozłożoną szczepionką Lekarz Weterynarii  informuje, że:
● przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez 

lisy, ich podnoszenie jest niewskazane,
● w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą 

z mydłem,
● kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji 

medycznej.

W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się 
na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych 
zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.

Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie informuje, że dokonano 
podziału i uzbrojenia nieruchomości 
gminnej w Wielopolu Skrzyńskim w celu 
sprzedaży działek budowlanych
z przeznaczeniem pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne. 
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony 
przetarg na zbycie nieruchomości. 
Szczegółowe informacje będą 
zamieszczone m. in. na stronie 
internetowej gminy www.wielopole.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy.

Sprzedaż działek

Wykaszanie poboczy

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie serdecznie dziękuje wszystkim 
mieszkańcom, którzy przyczynili się do wykoszenia poboczy przy drogach gminnych. 
Dzięki takim postawom odpowiedzialności za wspólne mienie udało się zaoszczędzić 
środki finansowe, które zostaną przeznaczone np. na zakup kruszywa. W miarę 
możliwości prosimy o dalszą pomoc w utrzymaniu dróg gminnych.

http://www.wielopole.eu/


Uprzejmie zawiadamiamy, iż 27 czerwca br. 
(sobota) odbędzie się Społeczna Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa pod hasłem: „WAKACYJNY DAR ŻYCIA”, 
z inicjatywy Gminnego Klubu HDK – PCK „Solidarne 
Serce”. Pobrana krew będzie zarezerwowana wyłącznie
dla ewentualnego leczenia chorych dzieci w Szpitalach 
Specjalistycznych.

Krew leczy i ratuje – Twoja także!

Akcja rozpocznie się od godziny 10:00 z rejestracją do 14:00
w krwiobusie obok Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim, gdzie będzie połączona z kalorycznym poczęstunkiem,
a ponadto z zwiększoną stawką czekoladową po 15 sztuk, która spożywana 
znacznie wyrównuje „chwilowo” zaniżoną hemoglobinę po oddaniu 
czerwonych krwinek.

Trzeba stwierdzić, że lekarski pobór krwi po 450 ml od ogólnie 
zdrowych ludzi - a nie obarczonych hemofobią - alternatywnie, nie powoduje 
uszczerbku na zdrowiu czy tymczasowych anomalii, gdyż obronny system 
organizmu radykalnie go uzupełnia. Warto zatem nadmienić, że niektórzy 
Krwiodawcy oddali po 100 litrów krwi i więcej, a nie są notowani
w kartotekach służby zdrowia, oprócz jakichś przypadkowych urazów 
cielesnych. Cieszą się nadal przykładną kondycją fizyczną.

Zarazem nadmienia się, że próbki od pobranej krwi są niezwłocznie 
laboratoryjnie badane w Stacji, na odczyn różnych schorzeń, zwłaszcza 
bakteryjnych i wirusowych oraz HIV, itp. Taka selekcja jest zaopatrzona 
medyczną klauzulą „KREW ZDROWA” wraz z oznaczeniem jej grupy.

Reasumując – serdecznie zapraszamy grono życzliwych osób 
(mężczyzn do lat 70 i kobiet do lat 65), a szczególnie tych, którzy przynależą
do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej, aby okazali tę niezastąpioną 
uczynność dla ratowania zagrożonego życia lub zdrowia najmłodszych 
pacjentów.

Prezes Klubu
Stanisław Wlezień



Człowiek - Najlepsza Inwestycja

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
w okresie od  01.01.2013r. do 30.09.2015r. realizuje projekt
”Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”. 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 34 osób (27 
kobiet i 7 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
podniesienie kompetencji społecznych tych osób w Gminie Wielopole 
Skrzyńskie do 30.09.2015r.                                    

W dniu 29 maja 2015r. w siedzibie GOPS odbyło się otwarcie ofert w 
trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Usługa polegająca na 
przeprowadzeniu kursów zawodowych: przedstawiciel handlowy 
z prawem jazdy kat. „B” oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, wraz 
zapewnieniem obsługi cateringowej". Wsparciem w formie kursów 
zawodowych będzie objętych 9 osób.

W wyniku rozstrzygnięcia ww. przetargu nieograniczonego wybrano
ofertę  Wykonawcy: AP EDUKACJA Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie.
Wykonawca ten w dniu 08.06.2015r. odstąpił od podpisania umowy
na w/w zamówienie. Kolejny wykonawca: Stowarzyszenie "Centrum 
Szkolenia Zawodowego" w Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice,  który 
w ramach przetargu nieograniczonego uzyskał największą liczbę punktów- 
przystąpił do realizacji zamówienia.
Realizację ww. formy wsparcia przewiduje się w okresie do 31 sierpnia 
2015r. Na przełomie lipca i sierpnia w ramach działań środowiskowych 
zorganizowany będzie jednodniowy wyjazd dla Uczestników projektu
i ich rodzin do Zakopanego, którego celem będzie integracja rodzin i grupy, 
spędzenie czasu z dala od codziennych problemów oraz
uczestnictwo w życiu społecznym między innymi poprzez  poznanie kultury 
mieszkańców gór.

Dodatkowe informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200,

Tel. (17)2214466 lub 731832018



Informacja Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby które będą 
chciały skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole, w roku 
szkolnym 2015/2016 powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka w miesiącu 
sierpniu 2015r. z dochodami rodziny za miesiąc lipiec 2015r.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową rodziny ustala się 
na podstawie następujących dokumentów: 
1) Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu 

zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
składek na ubezpieczeni emerytalne i rentowe w części finansowanej przez 
ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

2) Decyzje właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia 
przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie 
spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

3) Dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 
socjalnej;

4) Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
5) Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 

przeliczeniowych;
6) Dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
7) Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
8) Kwotę alimentów otrzymywaną na dziecko;
9) W przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych należy dostarczyć 
zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy 
zawierającego informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, 
różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych 
źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu 
składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku 
składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej 
działalności gospodarczej; oraz zaświadczenie o formie opodatkowania;

10) W przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUSie, a także 
pisemne oświadczanie o osiągniętym dochodzie;



11) W przypadku osób chorych lub przewlekle chorych zaświadczenie od lekarza
o przebywaniu w leczeniu;

12) Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na 
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zawierającego 
informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na 
ubezpieczenie chorobowe;

13) Zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego z KRUS-u lub ZUS-u;
14) Oświadczenie o wysokości zarobków z pracy dorywczej;
15) Zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach socjalnych, naukowych.

Pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkole przysługuje 
rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza 456,00zł, a w przypadku 
występowania przyczyn, o których mowa w art.7 Ustawy o pomocy 
społecznej - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% 
kryterium dochodowego (tj.684,00zł).

Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 
15.06.2015r. (poniedziałek) będzie wydawana żywność w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 
2015. Z pomocy w formie żywności mogą skorzystać osoby i rodziny, których 
dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby/rodziny zgodnie 
z art. 8 Ustawy o pomocy społecznej (dla osób samotnie gospodarujących 
813,00zł, dla osoby w rodzinie 684,00zł).

W celu odbioru żywności należy w pierwszej 
kolejności zgłosić się do Ośrodka Pomocy, po odbiór 
skierowania do otrzymania ww. pomocy.

Miejscem wydawania żywności będzie Dom Ludowy 
w Nawsiu.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do GOPS
w Wielopolu Skrz. pod nr (17) 2214466.

Bożena Rogińska-Olech
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