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Informacje Wójta Gminy
Budowa ujęć i stacji uzdatniania
w miejscowościach Broniszów i Glinik

wody,

sieci

wodociągowej

Szanowni Państwo, Gmina Wielopole Skrzyńskie w lutym 2017 roku
złożyła wniosek o dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowościach
Broniszów i Glinik ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.
W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 78 wniosków. Na
przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 71 operacji. Wniosek naszej
gminy znalazł się na 30 miejscu listy informującej o kolejności przysługiwania
pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa”. Oznacza to, że
otrzymamy 1 999 406,00 zł unijnego wsparcia – jest to maksymalna kwota
dofinansowania, jaką można uzyskać w ramach tego programu.
Przedmiot projektu obejmuje budowę:
- ponad 9 km sieci wodociągowej w miejscowości Glinik, 2 ujęcia wody
i stację uzdatniania wody,
- budowę 3,5 km sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów, 1 ujęcie
wody i stację uzdatniania wody.
Ponadto stacje uzdatniania wody w każdej z tych miejscowości będą
wyposażone w monitoring, ogrodzenie i instalację elektryczną.
Budowa wodociągu zabezpieczy dostawę wody dla mieszkańców,
szczególnie w okresie letnim oraz w momentach szczytowego jej poboru.
Realizacja inwestycji przyczyni się również do poprawy jakości życia
mieszkańców poprzez dostarczenie wody spełniającej normy wody do
spożycia.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania dla miejscowości
Glinik: listopad 2018 roku, natomiast dla miejscowości Broniszów: wrzesień
2019r.

Przebudowa budynku Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu
Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
Gmina Wielopole Skrzyńskie
złożyła
wniosek
w
Urzędzie
Marszałkowskim w Rzeszowie
o uzyskanie środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020 na przebudowę Ośrodka
Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum
Tadeusza
Kantora
w
Wielopolu
Skrzyńskim.
Chcę poinformować, że aktualnie zakończyła się ocena formalna
projektu i trwa jego ocena merytoryczna.
Zadanie swoim zakresem będzie obejmowało przebudowę
pomieszczeń zabytkowej starej plebanii w Wielopolu Skrzyńskim,
uwzględniającą adaptację części poddasza, dotychczas nieużytkowanego
na cele kulturowe. Zakres prac dotyczy również zagospodarowania terenu
wokół budynku, zabezpieczenie fundamentów, renowację tynków
zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
gazu oraz centralnego ogrzewania. W ramach zadania zaplanowano także
zakup sprzętu multimedialnego. Obiekt będzie oświetlony i dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki obiektu, a tym
samym zwiększy jego atrakcyjność dla zwiedzających i turystów.
Koszt inwestycji to 2 846 373,90, natomiast przewidziane dofinansowanie
w ramach RPO WP wyniesie 2 419 417,77zł. Mamy nadzieję na uzyskanie
dofinansowania realizacji tej inwestycji.

I Wielopolskie Spotkania z Ekonomią Społeczną
Zapraszam mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie 12 czerwca
2017 roku o godzinie 16:00 do Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim na I Wielopolskie Spotkanie z Ekonomią Społeczną.
Tematyka spotkania dotyczy zasad i możliwości uzyskania wsparcia
finansowego, przeznaczonego na budowanie własnych organizacji
pozarządowych, których celem będzie rozwijanie problemów lokalnej
społeczności.
O przedsięwzięciu kilka zdań napisała Pani Barbara Pawlak, która
reprezentuje Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie
- Animator w projekcie ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii
społecznej w subregionie II: „W Dębicy kilka lat
temu
powstało
Stowarzyszenie Radość. Założyli je rodzice dzieci z niepełnosprawnościami
po to, by kreować przyszłość swoich dzieci. Najpierw stworzyli
przedszkole dla dzieci autystycznych i warsztaty terapii zajęciowej, potem
zakłady aktywności zawodowej, by dorastających niepełnosprawnych
wprowadzać na rynek pracy.
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Od kilku miesięcy działa w Dębicy mieszkanie treningowe. Pod okiem
trenerów,
psychoterapeutów
osoby
z
niepełnosprawnościami
przygotowywane są do samodzielnego życia, już bez pomocy rodziców. Ci
przecież kiedyś … odejdą.
Teraz Stowarzyszenie Radość nie tylko pomaga podopiecznym. Jest
również jednym z bardziej liczących się pracodawców w Dębicy. Daje pracę
80 osobom m.in. nauczycielom, trenerom, psychologom, terapeutom, także
pracownikom administracyjnym, kucharzom lub kierowcom.
12 czerwca na I Wielopolskich Spotkaniach z Ekonomią Społeczną
grupa nieformalna, w skład której weszli przedstawiciele gminy Wielopole
Skrzyńskie, Warsztatów Terapii Zajęciowej , Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. Kantora,
OSP, KGW, wolontariusze oraz pracownicy Rzeszowskiego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej RARR w Rzeszowie zapraszają do
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim (początek
godz. 16.00), by spotkać się z liderami Fundacji Rozwoju Dobre Życie
z Lutczy oraz Jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Katarzyna Malec oraz Mariusz Mituś
przywiozą ze sobą filmy i zdjęcia. Będą mieszkańcom gminy pokazywać
pracę ludzi młodych i ich pasje. Prezentować także udane eksperymenty
gospodarcze Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów” w Jarosławiu
(z mobilną myjnią samochodową ).
Po co są organizowane I Spotkania z Ekonomią Społeczną
w Wielopolu Skrzyńskim? A po to, by uzmysłowić mieszkańcom gminy
potrzebę budowania własnych organizacji pozarządowych, które będą, tak
jak te prezentowane, rozwiązywać problemy lokalnych społeczności. Także
po to, by już istniejącym NGO podpowiedzieć, że warto sięgać po wsparcie
finansowe (do 245 tys. na jedno przedsiębiorstwo społeczne) oferowane
przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES)
prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
w Rzeszowie, by móc się rozwijać. Wreszcie po to, by pokazać, że jak się
nie ma pracy tam gdzie się mieszka to można miejsce pracy samemu sobie
stworzyć . Teraz jest możliwość powołania do życia małego zakładu pracy.
Mały bo mały, ale dotacja na jego utworzenie jest spora. Na dodatek, ten
kto się zdecyduje może liczyć na bezpłatne porady prawne, finansowe
pracowników Biura Terenowego ROWES w Sędziszowie Małopolskim.”
Jeżeli macie Państwo pomysł na własną działalność i szukacie
wsparcia finansowego zachęcam do udziału w spotkaniu.
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Informacje o inwestycjach
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma –
Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Glinik
Rozpoczęły się prace związane z budową chodnika przy drodze
wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Glinik.
Na odcinku o długości 190 m wybudowany zostanie chodnik wraz
z zatoką autobusową (począwszy od Szkoły Podstawowej w kierunku „Zapola”).
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie cieszy się bardzo z realizacji tej
inwestycji, która w istotny sposób poprawi bezpieczeństwo przemieszczania się
przechodniów wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkie, a szczególnie dzieci
uczęszczających do szkoły.
Wykonawcą zadania jest Firma - Usługowo – Budowlana Wojciech
Wajdzik z Pstrągówki.
Wartość inwestycji to 200 125,00 zł, natomiast dofinansowanie działania
przez samorząd gminy Wielopole Skrzyńskie to 40% szacunkowej wartości
zadania. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji - sierpień 2017 r.

Wykonanie chodnika w ciągu drogi Nawsie Rzeki
Został wykonany chodnik w ciągu drogi Nawsie Rzeki na odcinku
o długości 165 mb i szerokości 1,5m.
Zakres inwestycji obejmował również wykonanie koryta na ławę pod
krawężnik, montaż krawężników, wykonanie koryta na ławę pod obrzeże oraz
podsypki cementowo – piaskowej.
Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlano - Drgowe Robert Darłak
z Gnojnicy, a wartość inwestycji wyniosła 8 913,81 zł – środki własne budżetu
gminy.

4

Wykonanie poboczy na drogach gminnych
Dobiegają końca prace związane z wykonaniem poboczy na drogach
gminnych, na których powstała nowa nawierzchnia bitumiczna w IV kwartale
ubiegłego roku: Glinik Podlas k.Ziarnika, Brzeziny Zagrody, Nawsie
Stachorówka.
Wykonawcą zadania jest Zakład Handlowo – Usługowy Grażyna
Madeja z Małej. Koszt wykonania poboczy to ok. 100 000,00 zł, które
w całości pokrywa budżet gminy.

Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie
Rozpoczęły się prace w zakresie modernizacji, rozbudowy i integracji
systemów informatycznych wraz z dedykowaną instalacją elektryczną oraz
uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Wielopole
Skrzyńskie w ramach projektu pt. Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce
i Wielopole Skrzyńskie. Jest to projekt partnerski realizowany z Gminą
Ropczyce, na który uzyskaliśmy 85 % dofinansowania w ramach RPO WP
na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług
publicznych oraz zwiększenie dostępu do tych usług dla klientów Urzędu
Gminy Wielopole Skrzyńskie. Realizacja inwestycji pozwoli na skrócenie
czasu potrzebnego do załatwienia wielu spraw w miejscowym Urzędzie
Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Zespole Obsługi
Szkół i Przedszkola bez wychodzenia z domu.
Aktualnie dobiegają końca prace związane z modernizacją
serwerowni oraz sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją
elektryczną - jest to pierwsza część zadania, którą wykonawca MPC
Magdalena Oleksiewicz z Kutna wykona za kwotę 125 460,00 zł.
Część II zadania wykona Biuro Usług Komputerowych „Softres”
z Rzeszowa za kwotę 360 390,00 zł. Zadanie będzie polegało na
opracowaniu i wdrożeniu e - usług wraz z dostawą i montażem sprzętu
niezbędnego do ich uruchomienia.
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Część III zadania dotyczy
digitalizacji
zasobów
informacji
przestrzennej w obszarze ewidencji
dróg, zakupu oprogramowania do
zarządzania
zasobami
oraz
uruchomienie
portalu
mapowego.
Wykonawcą będzie Lehman + Partner
Polska Sp. z o.o. z Konina, który
wykona tę cześć zadania za 78 658, 00
zł.
Wartość inwestycji dla gminy
Wielopole Skrzyńskie to 564 508,51 zł
Zakończenie realizacji projektu
zaplanowano na 31 grudnia 2017 r.

Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku oraz
doposażenie pracowni szkolnych i poprawa energetyczności kompleksu
Dobiegają końca prace związane z budową i wyposażeniem sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Aktualnie w obiekcie
wykonano już nawierzchnię sportową i trwają ostatnie prace wykończeniowe.
Gmina Wielopole Skrzyńskie na realizację tej inwestycji uzyskała
dofinansowanie z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej
1 000 000,00 zł oraz 907 tys. zł w ramach realizowanego przez gminę
projektu „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm.
Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie
pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu w ramach RPO
WP na lata 2014 - 2020.
W ramach realizacji projektu
zostanie wykonana również
przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku,
wymiana oświetlenia z tradycyjnego na ledowe oraz montaż instalacji
fotowoltaicznej ukierunkowanej na produkcję energii na własne potrzeby.
Realizacja tej części inwestycji wpłynie na poprawę wydajności
energetycznej budynku. Wykonawcą tego zadania jest Konsorcjum Firm:
- LIDER: Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO-BUD” Zygmunt Groele
z Mielca
- PARTNER : Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO-BUD” Bartosz Groele
z Mielca. Wartość tej inwestycji to 196 661,92 zł.
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W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie dla
klasopracowni ICT (sprzęt komputerowy, tablica multimedialna
z osprzętem oraz pomoce dydaktyczne, stanowiące wyposażenie
klasopracowni matematyczno-przyrodniczej).

Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
Trwają prace związane z rozbudową Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim. Aktualnie wykonano fundamenty, ściany piwnic wraz ze
stropem i rozpoczęto wznoszenie ścian parteru.
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje przebudowę, rozbudowę
i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalno – dydaktycznego WTZ, wymianę
stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Obiekt będzie wyposażony w zasilanie
energetyczne z odnawialnych źródeł energii, system solarny do przygotowania c.w.u.,
w
system
oddymiania,
system
wentylacji
mechanicznej
i klimatyzacji, w instalacje hydrantów wewnętrznych. W ramach zadania wyposażone
zostaną nowe pracownie dydaktyczne, rehabilitacyjne, zaplecze kuchenne i socjalne.
Inwestycja obejmuje również wykonanie platformy dźwigowej, ogrodzenie, wykonanie
oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu. Cały obiekt będzie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość całkowita inwestycji wynosi 2 753 355,00 zł, w tym dofinansowanie
z RPO WP wynosi 1 927 395, 18 zł i PFRON – 340 128,59 zł. Wykonawcą inwestycji
jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług KK-BUD sp.j. J.Klara, F. Kraś
z Krosna.
Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 30 marca 2018 roku.
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Zamówienia Publiczne
Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec Szkodna – III ETAP
20 kwietnia 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi
Glinik Polny Gościniec Szkodna – III Etap. Po dokonanej ocenie ofert
wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
z Dębicy.
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku
o długości 549 m oraz wymianę istniejących przepustów pod koroną drogi
z żelbetowych na rury z tworzyw sztucznych, utwardzeniu poboczy
i odmuleniu istniejących rowów. Termin zakończenia realizacji zadania
zaplanowano na 30 czerwca 2017 r. Wartość inwestycji to ok. 163 440,00 zł.
Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania pn.:
„Zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik – Łysa Góra – Mała
naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik”
25 kwietnia 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na opracowanie
dokumentacji budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie drogi
gminnej nr 107710 R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko
czynne w m. Glinik.
W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego wybrano ofertę wykonawcy: „BARTOM” mgr inż. Rafał Leń
Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów
z Brzozowa.
Gmina uzyskała na realizację tego zadania promesę z budżetu
państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 160 000,00 zł.
Termin wykonania dokumentacji to listopad 2017 r. Aktualnie trwa
postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej.
Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim – zamówienie uzupełniające
Rozstrzygnięto przetarg na „Dostawę artykułów żywnościowych dla
Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy artykułów żywnościowych do
stołówki przedszkolnej. Otwarcie ofert nastąpiło 28 kwietnia 2017 roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano
ofertę wykonawcy: Sklep Spożywczo Przemysłowy Józef Ochab z Wielopola
Skrzyńskiego.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
17 maja 2017 roku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie ogłosił przetarg nieograniczony
na przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości
Wielopole Skrzyńskie na odcinku o długości 560 m (od granicy z gminą
Wiśniowa w kierunku Wielopola Skrzyńskiego). Zakres prac obejmuje
przebudowę zdeformowanej nawierzchni, konserwację rowów, utwardzenie
poboczy oraz wykonanie nowych zjazdów i oznakowania poziomego.
Dofinansowanie działania przez samorząd gminy Wielopole Skrzyńskie
wyniesie 114 000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpiło 2 czerwca 2017 roku. Po wyłonieniu
wykonawcy i podpisaniu umowy PZDW w Rzeszowie przystąpi do realizacji
zadania. Planowany termin zakończenia prac to 31 lipca 2017r.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
Gmina Wielopole Skrzyńskie przeprowadziła przetarg na
modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Przedmiot
zamówienia podzielono na 4 części:
Część I modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i OSP
w Wielopolu Skrzyńskim – postępowanie przetargowe dla tej części zostało
unieważnione ponieważ wartość złożonej oferty przekroczyła kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg
na wyłonienie wykonawcy dla tej części ogłoszono ponownie 2 czerwca 2017
roku.
Część II modernizacja energetyczna dawnego budynku przedszkola
w Wielopolu Skrzyńskim – dla tej części zamówienia najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła Firma WALMAR Waldemar Marciniak z Sędziszowa
Małopolskiego, który zaoferował wykonanie tej części inwestycji za 240
969,39 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2017
roku
Część III modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej
w Wielopolu Skrzyńskim - wykonawca to Zakład Remontowo - Budowlany
Stanisław Wójtowicz z Grodziska cena oferty – 433 829,82 zł. Termin
zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2017 roku.
Część IV modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej
w Broniszowie – prace rozpoczną się w czerwcu, a wykonawcą inwestycji
jest Firma Handlowa ROSE, Tomasz Leszczak ze Strzyżowa, który
zaoferował wykonanie tej części zadania za kwotę - 250 313,33 zł.
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2017 roku.
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Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni
plenerowej oraz urządzenie ogrodu sensorycznego w miejscowości
Wielopole Skrzyńskie
22 maja 2017 roku ogłoszono przetarg na realizację II etapu budowy
placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach prac zostanie utworzona
i wyposażona siłownia plenerowa przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz ogród sensoryczny, stanowiący zaplecze dla
Przedszkola Integracyjnego w Wielopolu Skrzyńskim oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie
nawierzchni bezpiecznej pod siłownię plenerową, ogrodzenie siłowni,
wykonanie podjazdu z kostki brukowej do obiektu, dostawę i montaż
urządzeń dla siłowni plenerowej oraz placu zabaw w małym kole (bongos,
dzwony rurowe, tablica Braillea, skrzynia wiatrów, tablica do malowania).
Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała na realizację tego etapu
inwestycji dofinansowanie w wysokości 144 803,00 zł ze środków
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Termin
zakończenia realizacji zadania zaplanowano na lipiec 2017 roku. Otwarcie
przetargu nastąpi 6 czerwca 2017 roku.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy
Wielopole
Skrzyńskie
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
26 maja 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole
Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W wyniku
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrano ofertę wykonawcy:
Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Zenon Haligowski z Glinika
Charzewskiego.
Przypominamy mieszkańcom o właściwym segregowaniu odpadów
ponieważ koszt wywozu i utylizacji jednej tony odpadów
posegregowanych to 226,80 zł. Natomiast koszt wywozu i utylizacji
jednej tony odpadów zmieszanych to 480,60 zł – czyli ponad dwukrotnie
wyższy. Apelujemy, by do worków czarnych wrzucać tylko te odpady, których
segregacja jest niemożliwa.
Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole
Podstawowej w miejscowości Nawsie
1 czerwca 2017 roku ogłoszono przetarg na budowę boiska
wielofunkcyjnego i siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej w Nawsiu.
Powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnętrznych 24 x 44
m do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej (EPDM), z ogrodzeniem i siłownią zewnętrzną poza boiskiem,
również o nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej.
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W ramach inwestycji wykonany zostanie przyłącz kanalizacji
deszczowej oraz oświetlenie hybrydowe. Wyposażeniem boiska będą
bramki, kosze, słupki do siatkówki, trybuny zewnętrzne stalowe, stacjonarne
dla 108 osób, po 54 miejsca z każdej ze stron boiska.
Zadanie zrealizowane będzie z udziałem środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej – gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości
400 000,00 zł. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 630 000,00 zł.
Termin rozpoczęcia realizacji zadania zaplanowano na lipiec 2017
roku, natomiast zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 września 2017
roku.

Sprzedaż nieruchomości
Wielopole Skrzyńskie

stanowiących

własność

Gminy

Wielopole Skrzyńskie ogłasza IV przetarg
nieograniczony / licytację/ na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi
Wielopole Skrzyńskie wymienionych w wykazie z dnia 19.08.2015r. nr
RR.6840.1.2015.GM
Wójt

Numer
Działki

Gminy

Pow.
Działki
w ha

4867/12
0,1108

4867/13
0,1100

Numer księgi
Wieczystej /
obciążenia
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
nieruchomości

RZ1R/0002106
0/1
Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 700 zł
+ 23 % vat

2870 zł

RZ1R/0002106
0/1

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 700 zł
+ 23 % vat

2870 zł

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 000 zł
+ 23 % vat

2800 zł

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

25 900 zł
+ 23 % vat

2590 zł

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

25 900 zł
+ 23 % vat

2590 zł

Brak obciążeń
4867/14
0,1086

RZ1R/0002106
0/1
Brak obciążeń

4867/15
0,1012

RZ1R/0002106
0/1
Brak obciążeń

4867/16
0,1003

RZ1R/0002106
0/1
Brak obciążeń
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Wadium

4867/17
2263/7
kompleks
2263/8
4867/18
kompleks
4867/19
2263/9
kompleks

4867/20

4867/21

0,1235
0,0029

RZ1R/000210
60/1
Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

32 900 zł
+ 23 % vat

3290 zł

0,0624
0,0484

RZ1R/000210
60/1
Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 700 zł
+ 23 % vat

2870 zł

RZ1R/000210
60/1
Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

RZ1R/000210
60/1
Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

RZ1R/000210
60/1
Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

0,0344

RZ1R/000210
60/1
Brak obciążeń

4R(Zz) – tereny
rolnicze – łąki
i pastwiska

2 079 zł

0,0060

RZ1R/000210
60/1
Brak obciążeń

4R(Zz) – tereny
rolnicze – łąki
i pastwiska

364 zł

0,0851
0,0274

0,1077

0,0994

4867/2

4867/3

29 400 zł
+ 23 % vat

2940 zł

28 000 zł
2800 zł
+ 23 % vat
25 900 zł
+ 23 % vat
2590 zł

207,90 zł

36,40 zł

Nie wyznacza się terminu zagospodarowania nieruchomości.
Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 31.05.2016r.
Drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 18.08.2016r.
Trzeci przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 19.12.2016r.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06. 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Wielopole Skrzyńskie pok. Nr 10 – Sala USC.

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza VII

przetarg nieograniczony /

licytację/ na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole
Skrzyńskie , położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie wymienionych w
wykazie z dnia 19.08.2015r. nr RR.6840.1.2015.GM
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Pow.
działki w
ha

Numer
księgi
wieczystej

4867/9

Numer
działki

Obciążenia
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
nieruchomości

0,1070

RZ1R/0002
1060/1

brak

5MN- tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 000 zł
+ 23 % vat

2800 zł

4867/2
2

0,2721

RZ1R/0002
1060/1

brak

3MN- tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

70 700 zł
+ 23 % vat

7070 zł

2245/6
4867/2
6
komple
ks

0,0760
0,0521

RZ1R/0002
1060/1

brak

3MN- tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

32 900 zł
+ 23 % vat

3290 zł

4867/2
7
2245/7
komple
ks

0,1159
0,0087

RZ1R/0002
1060/1

brak

3MN- tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

32 200 zł
+ 23 % vat

3220 zł

Wadium

Nie wyznacza się terminu zagospodarowania nieruchomości.
Czwarty przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 31.05.2016r.
Piąty przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 18.08.2016r.
Szósty przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 19.12.2016r.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06. 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Wielopole Skrzyńskie pok. Nr 10 – Sala USC.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na
konto Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie nr 889173 0002 0000 0273 2000 0020 Bank
Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy
Wielopole Skrzyńskie najpóźniej w dniu 27.06.2017 r.
Wpłaty należy dokonywać oddzielnie na każdą pozycję przetargową z dopiskiem :
„ Wadium na działkę nr ………. w Wielopolu Skrzyńskim”.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, a w razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na
rzecz sprzedającego.
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Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni na Nabywców w wyniku
przeprowadzonego przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu,
po jego zakończeniu.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym
i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie ze stanem wykazanym w operacie
ewidencji gruntów.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji
Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem
prawnym i faktycznym, granicami nieruchomości oraz innymi dokumentami, wg
ogłoszenia o przetargu.
Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego umowy kupna –
sprzedaży ponosi Nabywca. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można
uzyskać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie pok. nr 19, tel. 17 2214458, 17
2214464 .
Informacja dotycząca uzbrojenia terenu:
Sieci – gazowa, energetyczna, wodociągowa oraz teletechniczna zlokalizowane są w
odległości ok. 100 – 200 m od działek przeznaczonych do sprzedaży.
Na działce nr 4867/1 znajduje się sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna
i teletechniczna.
Możliwość podłączenia się do sieci uzbrojenia istnieje po uzyskaniu
warunków podłączenia od zarządców sieci.

Wydarzenia
Obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się oficjalne obchody
Narodowego Święta Trzeciego Maja.
Organizatorami 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja byli: Wójt Gminy
Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim oraz Gminny Ośrodek
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Święto 3 Maja zbiega się
z obchodzoną przez Kościół w Polsce uroczystością Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. Obie te uroczystości wzmacniają się wzajemnie i mają głęboko
patriotyczny wymiar.
Uroczystość rozpoczęła się przed budynkiem Urzędu Gminy, gdzie
zgromadzili się między innymi: przedstawiciele władz samorządowych, delegacje
pocztów sztandarowych, strażacy, uczniowie szkół, Gminna Orkiestra Dęta działająca
przy OSP w Brzezinach, Zespół Mażoretek działający przy Filii Ośrodka Kultury
w Brzezinach.
O godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny
Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji
Ojczyzny, a także w intencji Strażaków z okazji przypadającego 4 maja Święta ich
Patrona - Świętego Floriana.
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Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik „Uczestników Walk
o Wolną Polskę”, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów przez poszczególne delegacje.
Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gliniku zaprezentowali montaż
słowno – muzyczny o tematyce patriotycznej.
Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie podczas
okolicznościowego przemówienia podkreślił rolę obecnych na uroczystości
mieszkańców, którzy swoją obecnością dali wyraz przywiązania do patriotyzmu.
W swoim przemówieniu wskazał, że Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 rok stała
się symbolem reform i niepodległościowych tradycji Państwa Polskiego. Pan Wójt
w imieniu całej społeczności gminnej podziękował również wszystkim strażakom za
bezinteresowną chęć niesienia pomocy oraz życzył, aby ich służba dla drugiego
człowieka była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
W uroczystości uczestniczyli także: przedstawiciele Związku Strzeleckiego
„Strzelec”, Orlęta, Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu gminy, nauczyciele
oraz mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie.

62 rocznica pożaru kina w Wielopolu Skrzyńskim
62 lata temu do Wielopola Skrzyńskiego przyjechało kino objazdowe
z komedią satyryczną „Sprawa do załatwienia” w reżyserii Jana Rybkowskiego. Dla
58 mieszkańców wioski był to ostatni seans filmowy. Tuż po nabożeństwie majowym
w drewnianym baraku szkolnym zebrało się około 200 osób. Kiedy wybuchł pożar
wszyscy zgromadzeni rzucili się do ucieczki, już po 10 minutach barak przypominał
płonącą pochodnię. Był to jeden z najtragiczniejszych dni w naszej miejscowości.
11 maja 2017 roku w Wielopolu
Skrzyńskim odbyła się uroczystość
upamiętniająca to tragiczne wydarzenie,
która corocznie gromadzi mieszkańców
i członków rodzin ofiar na wspólnej
modlitwie.
Uroczystość rozpoczęła się od
złożenia symbolicznych kwiatów przez
poszczególne delegacje pod pomnikiem
Ofiar Pożaru, a następnie odprawiono
Mszę Świętą w intencji tych, którzy zginęli
podczas
pożaru.
Oprawę muzyczną nabożeństwa sprawował Męski Chór „Rolników”
z Wielopola Skrzyńskiego.
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Spotkanie członków i sympatyków Klubu HDK – PCK „Solidarne Serce” przy
Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
14 maja 2017 roku w Wielopolu
Skrzyńskim
odbyło
się
spotkanie
członków i sympatyków Klubu HDK –
PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
W dowód uznania osoby dzielące
się z innymi najcenniejszym darem, jakim
jest
krew,
otrzymały
odznaczenia
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”,
a także
legitymację
stwierdzającą
nadanie odznaczenia.
Na co dzień bezinteresowni, pozostający w cieniu bohaterowie tym razem
znaleźli się w centrum zainteresowania. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pan
Tadeusz Opoń, Pan Janusz Stasiowski, Pan Bartłomiej Bujak, Pan Robert Szułcik,
Pan Grzegorz Pacia, Pan Marcin Szymański oraz Pan Stanisław Wlezień odznaczony
Symboliczną Odznaką Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK za oddanie 50 l
krwi pełnej.
Krwiodawcy realizują zasadę, że krew nie ma granic, wyłączności ani
ceny. Jest to dar humanitarny, którego nic nie może zastąpić, dlatego słowa uznania
i podziękowania należą się wszystkim krwiodawcom za cząstkę siebie, jaką
bezinteresownie oddają nieznanym ludziom oraz za pomoc i pracę, jaką wykonują
promując ideę honorowego krwiodawstwa.
Kolejną okazją do spotkania się Honorowych Dawców Krwi w Wielopolu
Skrzyńskim będzie akcja poboru krwi organizowana w dniu 30 lipca 2017 roku, na
którą już dziś zaprasza Klub HDK – PCK „Solidarne Serce”.

Otwarcie Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. prof.
Karola Olszewskiego w Broniszowie
25 maja 2017 roku odbyło się oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego
z siłownią terenową w Broniszowie. Na nowoczesnym obiekcie sportowym można
rozgrywać mecze w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Boisko
wyposażono w widownię dla 108 osób, a jego nawierzchnię wykonano z poliuretanu.
Realizacja inwestycji pozwoliła na utworzenie atrakcyjnego obiektu sportowego,
sprzyjającego rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży, integracji i aktywności lokalnej
społeczności.
Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej – gmina uzyskała na budowę tego obiektu dotację w wysokości 400
tysięcy złotych. Wartość zadania wyniosła 572 504,94 zł. Wykonawcą inwestycji
była Firma „KRIS-BUD” z Jasienicy Rosielnej.
W uroczystości udział wzięli Pani Maria Kurowska Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator
Oświaty, przedstawiciele samorządu powiatu ropczycko sędziszowskiego i gminy
Wielopole Skrzyńskie, przedstawiciel Wykonawcy Firmy „KRIS-BUD”, dyrektorzy
placówek oświatowych gminy Wielopole Skrzyńskie, dyrektorzy gminnych jednostek
organizacyjnych, mieszkańcy Broniszowa oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im.
prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.
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W uroczystości udział wzięli również goście z zaprzyjaźnionej partnerskiej
gminy Bodrogkeresztúr z Węgier.
Nowy obiekt sportowy poświęcił Dziekan ks. Józef Kłosowski oraz Proboszcz
Parafii Św. Bartłomieja w Łączkach Kucharskich ks. Marian Baran.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej zaprezentowali okolicznościowy montaż
słowno muzyczny. Następnie młodzież kwitami podziękowała Panu Markowi
Tęczarowi Wójtowi Gminy za wspaniałą inicjatywę budowy nowoczesnego kompleksu
sportowego, podziękowania otrzymała również Pani Dyrektor Teresa Świniuch oraz
Wykonawca.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza do korzystania z nowo
wybudowanego boiska wszystkich mieszkańców sołectwa Broniszów. Obiekt jest
dostępny codziennie do godziny 21:00.

Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
skończyło 60 lat
31 maja 2017 roku dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały
w Wielopolu Skrzyńskim był dniem szczególnym. Przedszkole świętowało swój
okrągły 60-ty jubileusz połączony z uroczystością z okazji Dnia Mamy i Taty.
Organizatorem wydarzenia byli: Pani Barbara Musiał Dyrektor Przedszkola,
grono pedagogiczne, pracownicy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola realizujący
projekt „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu
nierównych szans”, a w szczególności rodzice i dzieci uczęszczające do przedszkola.
W uroczystości uczestniczyli: Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie, przedstawiciele samorządu powiatu ropczycko – sedziszowskiego, gminy
Wielopole Skrzyńskie, Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, pracownicy
i emerytowani pracownicy przedszkola, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu
gminy i jednostek organizacyjnych, rodzice oraz dzieci.
Przybyli goście wręczali przedszkolakom prezenty z okazji okrągłych "urodzin"
placówki.
Z okazji jubileuszu przedszkolaki przygotowały ciekawy program artystyczny.
Dla dzieci było to ogromne przeżycie, ale dzielnie z uśmiechem na twarzy recytowały
wiersze i śpiewały piosenki, otrzymując od zebranych gromkie brawa.
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Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar, który w swoim przemówieniu złożył
Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom gratulacje i wyrazy uznania za tworzenie
placówki bezpiecznej oraz przyjaznej dzieciom, która cieszy się uznaniem środowiska
lokalnego.
Dla społeczności skupionej wokół przedszkola był to dzień pełen emocji
i radości.

Ogłoszenia
Zaproszenie do zwiedzania Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu
Muzeum T.Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
zaprasza do zwiedzenia ,,Kantorówki’’ - dawnej plebani, w której urodził się Tadeusz Kantor światowej sławy malarz, reżyser, scenograf, aktor, reformator i założyciel teatru Cricot 2. Od 6
kwietnia do 30 września w muzeum prezentowane są dwie wystawy:
1.Wystawa fotograficzna Pani Małgorzaty Palki ,,Moja rodzina w Wielopolu…’’
2.Wystawa ze zbiorów krakowskiej Cricoteki ,,Wielopole, Wielopole – Wojsko”.
W ramach wystawy prezentowany jest również film Krzysztofa Miklaszewskiego
,,Ostatnia wieczerza”.
Tadeusz Kantor swe pierwsze dziewięć lat życia spędził w Wielopolu Skrzyńskim.
Kraina dzieciństwa, do której nie ma powrotu stała się inspiracją jego najwybitniejszych dzieł.
Muzeum zaprasza do zetknięcia się z klimatem wielkiego artysty
Czynne wtorek-sobota godz:10.00 - 18.00.
Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie tel. 730367100

Serdecznie zapraszamy na „DNI WIELOPOLA SKRZYŃSKIEGO”, które
odbędą się 1 – 2 lipca 2017 r. na Stadionie Sportowym
1 – 2 lipca 2017 roku na Stadionie Sportowym w Wielopolu Skrzyńskim
odbędą się „DNI WIELOPOLA SKRZYŃSKIEGO”. W programie min. koncerty:
BEATY WIATER i Zespołu Disco Polo ROMPEY oraz Zabawy Taneczne z Zespołami
ANKORA i PARADOX. A po za tym, zawody sportowo – pożarnicze, oraz wiele innych
atrakcji dla rodzin. Szczegóły imprezy będą dostępne na plakatach i stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.
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Stypendium szkolne
Informujemy, że osoby, którym przyznano stypendium szkolne mają obowiązek
złożenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w okresie od 1 lipca 2016 r.
(faktury Vat, rachunki, skserowane bilety miesięczne). Wymienione dokumenty należy złożyć
do 30 czerwca 2017 roku w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim
(pokój na parterze). Dodatkowo informujemy, że wypłata przyznanych środków nastąpi do 10
lipca 2017 roku.
Pobierający stypendium mają obowiązek opisania faktur i rachunków na odwrocie wg
następującego wzoru:
Zakupiono………………….(np. obuwie sportowe, odzież sportową na lekcje W-F, podręczniki
szkolne, artykuły szkolne, pomoce naukowe itp.)…………………………….w ramach
stypendium szkolnego dla córki/syna…………………………. ( imię i nazwisko dziecka)

…………………
(Podpis rodzica)

UWAGA!
Bilety miesięczne należy na odwrocie tylko podpisać.

Wsparcie dla rolników w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw
Rolnych”
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Serdecznie zapraszamy do Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach
Już teraz możesz do nas przyjść i złożyć swój wniosek o przyjęcie
do Międzyszkolnej Bursy w roku szkolnym 2017/2018.
W Naszej placówce mogą zamieszkać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
uczący się poza miejscem zamieszkania, a zainteresowani mają możliwość składania wniosków
o przyjęcie do Bursy do dnia 20 lipca 2017 roku. Informacja ta, dotyczy również osób chcących
zamieszkać w Bursie jedynie w okresie zimowym.
Naszym mieszkańcom zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, przyjazne
warunki do nauki jak również pomoc w przygotowaniu się do zajęć. Oferujemy: pokoje 1, 2, 3 i 4
osobowe, bezpłatną siłownię, pomieszczenie multimedialne, pokój gier (billard, ping-pong, piłkarzyki),
bezpłatne wi-fi. Ponadto dla naszych mieszkańców organizujemy bezpłatne korepetycje z matematyki
oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Ropczycach.
Umożliwiamy również rozwijanie zainteresowań, w ramach działających w Bursie sekcji
i grup, w tym: Sportowej, Rzemiosła, Fotograficznej, Kulinarnej, Literacko-filmowej, Wolontariatu oraz
Samorządu.
Wspólnie z młodzieżą współorganizujemy różne imprezy okolicznościowe, jak: Chrzest
pierwszoroczniaków, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Spotkanie wigilijne, Walentynki, Dzień kobiet,
Spotkanie wielkanocne, Pożegnanie maturzystów, Dzień zdrowia.
Nasza placówka uczestniczy w organizowaniu żywienia wychowanków. Warto dodać, iż
rodziny o niskim dochodzie mogą ubiegać się o dofinansowanie żywienia przez Ośrodki Pomocy
Społecznej, a z tytułu zameldowania dziecka w Bursie rodzinie przysługuje dodatek do zasiłku
rodzinnego, ze względu na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Miesięczna opłata za kwaterunek wynosi 70 zł. , a za pobyt do 2 tygodni – 35 zł. Opłata
naliczana jest od momentu zakwaterowania w Bursie – w miesiącach, w których uczeń nie mieszka
w placówce opłaty nie są pobierane.
Wymagane dokumenty można pobrać z naszej strony internetowej: www.mbursa.pl lub
bezpośrednio w sekretariacie Bursy. Zachęcamy do odwiedzania naszej placówki, znajdującej się
w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5, na III piętrze.
Dyrektor oraz pracownicy serdecznie zapraszają uczniów, rodziców oraz nauczycieli
do zapoznania się z ofertą Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach.
Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem 17 22-20-711 oraz e-mailowo
– bursa@spropczyce.pl

Informacje kontaktowe
GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 200
tel./fax: (+48 17) 22-14-819, (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
www: www.wielopole.eu
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