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Informacje Wójta Gminy
Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Szanowni Państwo z radością informuję, że złożony przez gminę
wniosek na zadanie pn.: „Przebudowa i zakup wyposażenia „ Kantorówki" Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim” został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny
Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Nasz wniosek otrzymał
85 punktów i znalazł się na 15 miejscu spośród 59 inwestycji przewidzianych
do dofinansowania.
Aktualnie gmina dostarczyła komplet dokumentów niezbędnych do
zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji.
Prace ruszą jeszcze w tym roku, po rozstrzygnięciu przetargu
i podpisaniu umowy z wykonawcą, a potrwają do grudnia 2018 r.
Celem inwestycji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury
poprzez przebudowę i wprowadzenie rozwiązań technologicznych o dużym
znaczeniu dla dalszej działalności kulturalnej Ośrodka Dokumentacji
i Historii Regionu.
Prace remontowe budynku „Kantorówki" obejmują min: przebudowę
budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza, poprawę
energooszczędności obiektu i montaż instalacji poprawiających
bezpieczeństwo zabytku. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie
otoczenia oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość inwestycji to 2 846 373,90 zł, w tym pozyskane przez gminę
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego wynosi 2 419 417,77 zł, co stanowi 85 %
całości kosztów.

Przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga
Informuję, że 20 lipca 2017 roku
w
Urzędzie
Wojewódzkim
w Rzeszowie odbyło się uroczyste
wręczenie promes na realizację zadań
z zakresu usuwania skutków klęsk
żywiołowych oraz na zabezpieczenie
osuwisk.
Wśród
75
podkarpackich
samorządów otrzymujących wsparcie
znalazła się również Gmina Wielopole
Skrzyńskie. To nasz kolejny sukces
w pozyskiwaniu środków finansowych
na remonty i odbudowę infrastruktury
drogowej.
Z rąk Pani Ewy Leniart
Wojewody Podkarpackiego otrzymałem
promesę w wysokości 330 000,00 zł na
realizację
zadania
dotyczącego
przebudowy przepustu w ciągu drogi
Wielopole „Stara Droga”.
Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć przepustowość obiektu, który
od lat utrudnia spływ wody na potoku Liwek sprzyjając regularnemu
zalewaniu kilkunastu budynków mieszkalnych w tym terenie.
Gmina ogłosiła już przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania.
Termin realizacji inwestycji to październik 2017 roku.

Odnawialne Źródła Energii – szansą na poprawę jakości życia
mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie
Informuję, że zakończyła się ocena formalna projektu pn.: „Rozwój OZE
szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Wielopole Skrzyńskie
i Niebylec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Aktualnie trwa jego ocena merytoryczna, która została wydłużona do
31 sierpnia 2017 roku.
Z chwilą uzyskania przez Gminę Wielopole
Skrzyńskie informacji o weryfikacji wniosku, mieszkańcy zostaną
powiadomieni o dalszym toku podejmowanych działań niezbędnych w celu
uzyskania dotacji.
Celem realizacji projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych
źródeł energii poprzez montaż nowoczesnych instalacji OZE.
Wartość inwestycji dla naszej gminy wyniesie: 5 417 949,00 zł. Kwota
wnioskowanego dofinansowania: 4 264 127,00 zł.
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Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim
Chciałem Państwu również
przekazać, że już niebawem
rozpoczną
się
prace
przy
budowie
sieci
kanalizacji
sanitarnej
w
Wielopolu
Skrzyńskim.
28 lipca 2017 roku
w obecności Pani Janiny Drygaś
Skarbnik
Gminy
Wielopole
Skrzyńskie podpisaliśmy umowę
na realizację tego zadania
z Wykonawcą inwestycji:
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie
reprezentowanym przez Prezesa Jana Zdzieba i Członka Zarządu
Dariusza Zdzieba. Podczas spotkania obecny był także Pan Łukasz
Dziok Zastępca Wójta, który jest odpowiedzialny za merytoryczną część
inwestycji.
Firma została wyłoniona w pierwszym postępowaniu
przetargowym ogłoszonym na zadanie pn.: „Budowa
kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole
Skrzyńskie”. Przetarg podzielono na dwie części: I – dotyczyła budowy
oczyszczalni ścieków natomiast część II – budowy sieci kanalizacji
sanitarnej.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie
zaoferowało wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę
4 457 700,00 zł. Prace rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia 2017
roku. Termin zakończenia to sierpień 2018 roku.
Natomiast postępowanie
dotyczące budowy oczyszczalni
ścieków zostało unieważnione ponieważ wartość złożonych ofert
przekroczyła kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizacje
zadania. Przetarg ogłoszono ponownie, otwarcie ofert nastąpiło 26 lipca
2017 roku i aktualnie trwa ich ocena.
Na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków gmina
otrzymała środki finansowe w wysokości 6 130 466,00 zł w ramach
RPO WP na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji pozwoli zniwelować
problemy związane z utrzymaniem stanu sanitarnego na odpowiednim
poziomie. Wzrośnie również komfort życia mieszkańców.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
Dobiegły końca prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr
986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
Pracami objęty był odcinek o długości 560 m (od granicy z Gminą Wiśniowa
w kierunku Wielopola Skrzyńskiego).
Inwestycja polegała na przebudowie zdeformowanej nawierzchni
drogi. Przeprowadzone prace zmieniły jej wizerunek i poprawiły komfort
podróżowania. Więcej informacji na temat zrealizowanego zadania znajdą
Państwo w dalszej części Informatora Samorządowego.
To nie koniec drogowych inwestycji na drodze wojewódzkiej
przebiegającej przez teren Gminy Wielopole Skrzyńskie. Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił następny przetarg na przebudowę
odcinka o długości 590 m, który będzie kontynuacją zakończonych aktualnie
prac. Zadanie obejmuje
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
konserwację rowów, utwardzenie poboczy oraz wykonanie nowych zjazdów.
Ogłoszony został również przetarg na budowę 205 m chodnika. Nowy trakt
powstanie wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od zakończonego w roku
ubiegłym chodnika w kierunku Ośrodka Sportu w Wielopolu Skrzyńskim.
Remont dróg i budowa chodników to działania zmierzające do
poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Tradycyjny Odpust Wielopolski 2017
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie,
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim oraz Parafia pw.
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
w Wielopolu Skrzyńskim serdecznie
zapraszają wszystkich mieszkańców
i
gości
do
udziału
w „Tradycyjnym Wielopolskim Odpuście”.
Podczas
uroczystości
rozstrzygnięty
zostanie konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy z dekanatu wielopolskiego.
Oceny wieńców dożynkowych dokona
komisja konkursowa powołana przez
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

4

Wydarzenie uświetni występ zespołu muzycznego, degustacja
wiejskiego chleba ze smalcem i tradycyjnych ogórków kiszonych
przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich
„Nawsianki” z Nawsia.
Planowany przebieg uroczystości 15 sierpnia 2017 roku:
11:00 - Uroczysta Msza święta w Kościele Parafialnym w Wielopolu
Skrzyńskim z udziałem grup wieńcowych,
12:15 - przejście na plac rynku,
- przejazd banderii konnej, prezentacja wieńców dożynkowych,
- rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz
wręczenie nagród,
- wręczenie nagród laureatom konkursu na grę planszową „Pionkiem i kostką
po Wielopolszczyźnie”.
Serdecznie zapraszam – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie

Informacje o inwestycjach
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 986
Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Glinik
Zakończono prace związane z budową
chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej w miejscowości Glinik. Nowy trakt powstał na odcinku o długości
200 m począwszy od Szkoły Podstawowej w kierunku Ropczyc do zjazdu na drogę
w kierunku „Zapola”. Jest to kolejny odcinek chodnika oddany do użytku głównie
mieszkańców sołectwa Glinik. Jego budowa z pewnością zwiększy bezpieczeństwo
pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły, które do tej pory musiały
poruszać się poboczem bardzo ruchliwej drogi wojewódzkiej. Inwestycja
obejmowała również wykonanie zatoki autobusowej.
Wartość zadania to 200 125,27 zł, natomiast dofinansowanie przez
samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie wyniosło 82 800,00 zł, pozostała kwota to
wkład Samorządu Województwa Podkarpackiego. Wykonawcą inwestycji była
Firma -Usługowo –Budowlana Wojciech Wajdzik z Pstrągówki.
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Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
Trwają prace przy rozbudowie budynku Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Prace przebiegają sprawnie i zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem, więc w następnym roku kalendarzowym
obiekt zostanie oddany do użytkowania. Aktualnie powstały już ściany
rozbudowanego obiektu i rozpoczęły się prace przy więźbie dachowej.
W ramach zadania zostaną utworzone i wyposażone nowe pracownie
dydaktyczne oraz rehabilitacyjne, w których uczestnicy WTZ będą mogli
rozwijać umiejętności przydatne w życiu codziennym.
Dzięki nowym
rozwiązaniom architektonicznym cała placówka zostanie przystosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość inwestycji to 2 753 355,00 zł w tym dofinansowanie z RPO
WP – 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.

Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec - Szkodna III Etap
Zakończono
prace
związane z przebudową drogi
gminnej Glinik Polny Gościniec –
Szkodna. Droga ta prowadzi do
parafialnego cmentarza
i okolicznych pól uprawnych.
Nowa
nawierzchnia
bitumiczna powstała na odcinku
o długości 549 m. Zakres prac
obejmował również utwardzenie
poboczy, odmulenie rowów
i wymianę istniejących przepustów
na rury z tworzyw sztucznych,
Koszt inwestycji to 163 440,00 zł – środki własne budżetu gminy,
natomiast wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
z Dębicy.
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Remont mostu w ciągu drogi Brzeziny Rzeki
Mieszkańcom
Brzezin
oddano do użytku nowy most
w ciągu drogi Brzeziny Rzeki.
Poprzedni
obiekt
nie
nadawał się już do eksploatacji
a bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego korzystających
z mostu było zagrożone.
Zadanie
polegało
na
demontażu istniejącego mostu,
wykonaniu
przyczółków
żelbetowych,
montażu
dźwigarów, poręczy oraz regulacji
potoku w obrębie obiektu.
Koszt inwestycji to 33 632,81 zł – środki własne budżetu gminy.
Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlano Melioracyjny Damian Pociask
z Ropczyc.
Przebudowy drogi gminnej Szkodna - Budzisz
W ramach współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z Gminą
Sędziszów Małopolski przebudowano 320 m drogi gminnej nr 1076688 R
Szkodna - Budzisz w miejscowości Szkodna.
Wartość inwestycji to 38 821,56 zł, natomiast dofinansowanie zadania
przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wyniosło 19 410,78 zł.
Dzięki podjętym działaniom przez oba samorządy mieszkańcy
miejscowości Nawsie i Szkodna mogą cieszyć się nowym odcinkiem
przebudowanej trasy. Mamy nadzieje, że prace będą kontynuowane na
kolejnym odcinku drogi, która jest wykorzystywana również, jako dojazd do
składów drzewa w pobliskim kompleksie leśnym. Gmina Sędziszów
Małopolski wystąpi do Lasów Państwowych o wspólną realizację inwestycji.
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Wielopole Skrzyńskie
Trwają prace związane z modernizacją budynków użyteczności publicznej
w ramach realizowanego przez gminę projektu pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.
Projekt zakłada termomodernizacje 4 budynków: Szkoły Podstawowej im.
prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, „dawnego” budynku przedszkola w Wielopolu
Skrzyńskim oraz budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim.
Samorząd uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków. Całkowita wartość projektu to 1 508 832,07 zł w tym
dofinansowanie w ramach RPO WP wynosi 1 001 580,95 zł oraz wkład własny
poniesiony przez gminę w wysokości 507 251,12 zł.

Szkoła Podstawowa im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie
Dobiegają końca prace w ramach
I etapu termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej im. prof. Karola
Olszewskiego w Broniszowie. Termin
zakończenia realizacji zadania to 31
sierpnia 2017 roku.
Zakres zadania obejmował
docieplenie
ścian
zewnętrznych
budynku szkoły, wykonanie elewacji
akrylowej, ocieplenie stropu ostatniej
kondygnacji, wymianę oświetlenia
we wszystkich pomieszczeniach szkolnych na nowoczesne energooszczędne
oświetlenie typu LED oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania
(montaż nowych grzejników, częściowa wymiana instalacji). Wartość zadania
dla tej części wynosi 250 313,33 zł, w tym dofinansowanie z UE w ramach
RPO WP - 196 350,00 zł. Wykonawcą zadania jest Firma Handlowa „Rose”
Leszczak Tomasz ze Strzyżowa.
Ponadto gmina ogłosiła przetarg na realizację II etapu prac, które
dotyczą: wymiany pokrycia dachowego wraz z częścią więźby dachowej,
wymiany rynien dachowych, ocieplenia i zabezpieczenia kominów
wentylacyjnych, wykonania tzw. od-bojówki wokół ścian budynku. Ponadto
Wykonawca wykona prace związane z izolacją fundamentów.
W postępowaniu przetargowym wyłoniono Firmę LAX-POL Adam
Laskoś Kompleksowe Usługi Remontowo Budowlane. Plac budowy został już
przekazany i 21 sierpnia 2017 roku wykonawca przystąpi do realizacji
zadania. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia kosztów
utrzymania obiektu dzięki redukcji zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej.
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Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim
Aktualnie dobiegają końca
roboty wewnątrz budynku związane
z przebudową instalacji centralnego
ogrzewania
(montaż
nowych
grzejników,
częściowa
wymiana
instalacji) oraz wymianą oświetlenia
we
wszystkich
pomieszczeniach
szkolnych
na
nowoczesne
energooszczędne oświetlenie typu
LED.
Następnie wykonawca przystąpi
do realizacji prac na zewnątrz
budynku, które obejmują: docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły,
wykonanie elewacji akrylowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (łącznie 4
okna w sali dydaktycznej, 4 okna w pomieszczeniach gospodarczych, 1 szt.
drzwi wejściowe), w szatniach - (likwidacja luksfer i montaż okien), ocieplenie
stropu ostatniej kondygnacji.
Wartość zadania 433 829,82 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie
w ramach RPO WP wynosi 299 200,00 zł. Wykonawcą jest Zakład
Remontowo Budowlany Stanisław Wójtowicz z Różanki.

Budynek „dawnego” przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim
Aktualnie
trwają
prace
związane
dociepleniem
stropu
ostatniej kondygnacji. Wykonano
remont
instalacji
centralnego
ogrzewania oraz poziomą i pionową
izolację
ścian
fundamentowych
metodą iniekcji.
Przedsięwzięcie swoim zakresem
obejmuje
również wykonanie
ocieplenia komina wentylacyjnego,
docieplenia ścian zewnętrznych,
wykonanie
elewacji
akrylowej,
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, kompleksowy
remont pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową, montaż nowego
orynnowania budynku (poziomego i pionowego).
Wartość zadania wynosi 240 969,39 zł, w tym dofinansowanie
w ramach RPO WP to 81 821,37 zł. Wykonawcą zadania jest WAL MAR
Waldemar Marciniak z Sędziszowa Małopolskiego.
9

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce –
Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma –
Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
W ramach zadania przebudowano 560 m zdeformowanej nawierzchni
drogi, wykonano miejscowe wzmocnienia nawierzchni, wykonano warstwę
wiążącą na całej długości przebudowywanego odcinka, konserwację rowów,
utwardzono pobocza, wykonano nowe zjazdy i oznakowanie poziome.
Wartość inwestycji to 363 185,74 zł. Dofinansowanie działania przez
samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie to 114 000,00 zł. Wykonawcą
zadania był STRABAG SP. Z O.O

Demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie
w 2017 roku
27 lipca 2017 roku na terenie naszej gminy zakończono odbiór
materiałów zawierających azbest.
Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Remontowo – Budowlaną
„RAGAR” z Krakowa, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
oraz środków własnych.
Na wysypisko odpadów niebezpiecznych wywieziono łącznie 62.100
tony azbestu, w tym :
1. Odbiór, transport i unieszkodliwienie - 54,400 tony od 21 właścicieli
nieruchomości.
2. Demontaż, transport i unieszkodliwienie – 7,700 tony od 2-ch właścicieli
nieruchomości.
Całkowita wartość zadania to 19.397,34 zł, w tym dofinansowanie
z NFOŚ – 7.438,41 zł, WFOŚ – 5.206,88 zł, środki własne – 6.752,05 zł.
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Zamówienia Publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Wielopole Skrzyńskie

stanowiących

własność

Gminy

30 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
odbył się IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, wymienionych w wykazie
z dnia 19.08.2015 r. nr RR.6840.1.2015.GM.
W wyniku przetargu została sprzedana jedna nieruchomość o nr 4867/16 o
powierzchni 0.1003 ha. Pozostałe nieruchomości objęte ogłoszeniem z 30 maja
2017 roku nie zostały sprzedane.
30 czerwca br. odbył się również VII przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, który
zakończył się sprzedażą działki nr 4867/9 o pow. 0,1070 ha.

Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni
plenerowej oraz urządzenie ogrodu sensorycznego w Wielopolu
Skrzyńskim
14 lipca 2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację
zadania: budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej
oraz urządzenie ogrodu sensorycznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
Otwarcie ofert nastąpiło 31 lipca 2017 roku. Zadanie podzielono na 2 części:
Część I dotyczy budowy integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej –
aktualnie trwają negocjacje z potencjalnymi wykonawcami. Część II dotyczy
budowy
ogrodu
sensorycznego.
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta dla drugiej części zamówienia
– wykonawcy GARDEN STORE Beata Orłow z miejscowości Hucisko.

Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem
i monitoringiem placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim
21 lipca 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie
dotyczące budowy przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem
i monitoringiem placu zabaw i terenów przyległych w miejscowości Wielopole
Skrzyńskie. Wybrano ofertę Zakładu Usługowo – Remontowego ELMIX St.
Przywara, M. Feret Spółka Jawna z Ropczyc. Z wykonawcą podpisano już umowę
i przekazano plac budowy pod realizację inwestycji.
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Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
miejscowości Wielopole Skrzyńskie

ścieków

dla

Gmina przeprowadziła przetarg na wyłonienie wykonawcy dla
inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla
miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Przetarg podzielono na 2 części:
Część I budowa oczyszczalni ścieków – postępowanie przetargowe dla tej
części zostało unieważnione ponieważ wartość złożonej oferty przekroczyła
kwotę jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Przetarg ogłoszono ponownie. Wpłynęło 3 oferty – aktualnie trwają
czynności związane z oceną ofert i w tym postępowaniu zostanie wyłoniony
Wykonawca.
Część II budowa sieci kanalizacji sanitarnej – w wyniku pierwszego
przetargu wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
i Drogowych w Krośnie. Z wykonawcą podpisano umowę na realizację
przedsięwzięcia.
Dla przypomnienia: Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała na
realizację tej inwestycji dofinansowanie w wysokości 6 130 466,00 zł
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość zadania wynosi
ok. 10 mln zł. Mamy nadzieję, że uda się nam również odzyskać 1 mln 800
tyś. zł z podatku Vat, który nie jest kosztem kwalifikowanym
w przedmiotowym konkursie.

Przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga

26 lipca 2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie
przebudowy przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga. Przedmiot
zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu okularowego 2 x Fi 125
oraz wykonanie nowego
obiektu w technologi ramowego przepustu
żelbetowego o świetle 500 x 155 i długości całkowitej 16 m wraz z jego
najazdami, a także innych niezbędnych prac. Otwarcie przetargu nastąpiło
10 sierpnia 2017 roku. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert. Planowany
termin wykonania prac to październik 2017 r.
Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. prof. Karola
Olszewskiego w Broniszowie wraz z modernizacją infrastruktury terenu
28 lipca 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na realizację II etapu prac
związanych z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. prof. Karola
Olszewskiego w Broniszowie. Przedmiot zamówienia obejmuje min: wymianę
pokrycia dachowego wraz z częścią więźby dachowej, nowej instalacji
odgromienia budynku, ocieplenia i zabezpieczenia kominów wentylacyjnych,
wymianę rynien dachowych poziomych, wykonanie nowego odboju wokół budynku
oraz renowację głównego wejścia do budynku szkoły. W postępowaniu
przetargowym wyłoniono Firmę LAX-POL Adam Laskoś Kompleksowe Usługi
Remontowo Budowlane, który zaoferował wykonanie tej inwestycji za 144 446,17
zł.
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Usługa
cateringowa
zbiorowego żywienia uczniów
podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie

szkół

1 sierpnia 2017 roku rozstrzygnięto przetarg, którego przedmiotem była
usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie. W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego wybrano ofertę Firmy GRAMAR Sp. z o .o.
z Rzeszowa.

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek
3 sierpnia 2017 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie robót
budowlanych na drodze gminnej Wielopole – Podliwek. Droga ta prowadzi do
nowo powstałych działek budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac
obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 707 m,
umocnienie przydrożnych rowów oraz wykonanie oznakowania zgodnie z
projektem organizacji ruchu. Otwarcie ofert nastąpi 21 sierpnia 2017 roku.
Planowany termin zakończenia zadania to październik 2017 r.
Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie na realizację tej
inwestycji w wysokości 350 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole
Podstawowej w miejscowości Nawsie
4 sierpnia 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na
wyłonienie wykonawcy zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni
zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nawsie”. Wybrano ofertę
wykonawcy FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej.
Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie na realizację tej
inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00 zł.
Gmina podpisała już umowę z wykonawcą na realizację zadania
i 10 sierpnia 2017 r. przekazano plac budowy. Termin zakończenia realizacji
zadania to październik 2017 r.

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
9 sierpnia 2017 roku ogłoszono przetarg na dostawę artykułów
żywnościowych do stołówki przedszkolnej dla Samorządowego Przedszkola
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcie ofert nastąpi 17 sierpnia
2017 roku.

Budowa chodnika w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
11 sierpnia 2017 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ogłosił przetarg na budowę 205 m chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Nowy trakt powstanie od zakończonego
w roku ubiegłym chodnika do zjazdu na drogę w kierunku Nowej Wsi. Otwarcie
przetargu nastąpi 28 sierpnia 2017 r. Dofinansowanie inwestycji przez Gminę
Wielopole Skrzyńskie to 40 % wartości zadania.
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Wydarzenia
Konferencja Wojewody Podkarpackiego
27 czerwca 2017 roku
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła
się
konferencja
Wojewody
Podkarpackiego Pani Ewy Leniart
w sprawie przydziału karetki
pogotowia
ratunkowego
dla
gminy Wielopole Skrzyńskie.
Pani Wojewoda w swoim
wystąpieniu odniosła się do
potrzeby stacjonowania karetki
w
Wielopolu
Skrzyńskim.
Jednoznacznie stwierdziła, że
wymagane jest uzyskanie niezbędnego kontraktu z NFZ, zapewniła, że od 1 lipca
2018 roku w Wielopolu Skrzyńskim będzie stacjonowała karetka pogotowia.
Funkcjonowanie karetki jest uzależnione od podpisania kontraktu i będzie to
możliwe w przyszłym roku.
Karetka będzie służyć nie tylko mieszkańcom naszej gminy ale także
wszystkim potrzebującym mieszkańcom ościennych samorządów powiatu
ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego i dębickiego.
Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, zobowiązał się, że
do tego czasu zostaną przeprowadzone niezbędne prace adaptacyjne i remontowe
pomieszczeń znajdujących się na piętrze w budynku byłej siedziby Policji
w Wielopolu Skrzyńskim, zostanie przeprowadzona również przebudowa
niezbędnego garażu po to, by zapewnić dogodne warunki pracy zespołu
ratowniczego i stacjonowania karetki. W chwili obecnej przygotowywana jest
wymagana dokumentacja do przeprowadzenia inwestycji.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
2 lipca 2017 roku na stadionie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Organizatorem wydarzenia był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Wielopolu Skrzyńskim oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
Do rywalizacji przystąpiło 6 jednostek OSP z terenu Gminy Wielopole
Skrzyńskie. OSP Wielopole Skrzyńskie dodatkowo wystawiła drużynę młodzieżową
MDP chłopców a OSP Brzeziny drużynę w grupie C /kobiety/.
Uczestnicy rywalizowali w 2 konkurencjach –sztafecie 7 x 50m oraz
ćwiczeniu bojowym, które polegało na rozwinięciu dwóch linii gaśniczych.
Wyniki rywalizacji Grupa A
1. miejsce OSP Brzeziny
4.miejsce OSP Glinik
2. miejsce OSP Wielopole Skrzyńskie
5.miejsce OSP Nawsie
3. miejsce OSP Broniszów
6.miejsce OSP Wielopole-Sośnice
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Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy za
zajęte miejsca oraz udział w zawodach. Nagrody ufundował Pan Marek Tęczar Wójt
Gminy, który przeznaczył również dla uczestników kwotę 5 500 zł z budżetu gminy na
doposażenie jednostek OSP. Zabierając głos Pan Wójt przypomniał o celach
organizacji zawodów pożarniczych oraz podziękował wszystkim za udział.
Zawody sędziowała Komisja Sędziowska PSP Ropczyce pod kierownictwem
Dowódcy JRG mł. bryg. mgr inż. Pawła Stokłosy, który był Sędzią Głównym
Zawodów.

Zakończenie realizacji projektu pn.: „Integracyjne Przedszkole Krasnala
Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans’
27 lipca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu
pn.: „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych
szans” realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu
Skrzyńskim. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Priorytet IX ,,Jakość edukacji
i kompetencji w regionie", Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Wartość projektu to 1 451 407,20 zł, z czego dofinansowanie z Unii
Europejskiej to 1 306 107,00 zł, wkład własny – 145 300,00 zł, w tym wkład rzeczowy
w formie udostępnienia sal – 20 845,00 zł.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Tomasz Czop Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Marek Tęczar Wójt Gminy
Wielopole Skrzyńskie, Pani Barbara Musiał Dyrektor Samorządowego Przedszkola
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim, personel przedszkola oraz rodzice
i dzieci.
Zaproszonych gości powitała Pani Barbara Musiał Dyrektor Samorządowego
Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Podziękowała za wspaniałą
inicjatywę Panu Markowi Tęczarowi Wójtowi Gminy, dyrekcji i kadrze Wojewódzkiego
Urzędu Pracy za opiekę merytoryczną i nadzór, Pani Dorocie Łuszcz autorce
projektu, Panu Tomaszowi Gacowi – koordynatorowi projektu, Pani Agacie Strzępek
za obsługę finansową, Pani Annie Klich za pełnienie funkcji administratora Projektu,
Pani Genowefie Kiebała i Pani Ewelinie Banaś za obsługę kadrowo płacową, Pani
Alicji Skałuba za obsługę księgową zadania. Podziękowała także pracownikom
przedszkola, rodzicom i dzieciom.
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Kolejnym
punktem
wydarzenia
była
prezentacja
multimedialna
podsumowująca zrealizowany projekt oraz występ artystyczny w wykonaniu
najmłodszych.
Następnie Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wręczył
wszystkim dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane w ramach
realizowanego projektu. W swoim wystąpieniu Pan Wójt podziękował Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tak ważnego dla lokalnej
społeczności projektu, podkreślił, że jego realizacja pozwoliła stworzyć przedszkole
przyjazne, kolorowe i otwarte na innowacje.
Głos zabrał również Pan Tomasz Czop Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie, który podsumowując spotkanie, przekazał dużo ciepłych słów
pod adresem uczestników projektu.
Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci wraz z animatorami czasu
wolnego wzięły udział we wspólnej zabawie na świeżym powietrzu.

Występ Zespołu Polonijnego „Polanie Znad Dniepru” z Ukrainy

22 lipca 2017 roku w sali
Gminnego
Ośrodka
Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim
w ramach XVII Światowego Festiwalu
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
odbył się występ Zespołu Polonijnego
„Polanie Znad Dniepru” z Ukrainy.
Taneczne umiejętności, piękne kolorowe stroje, ruch i ekspresja na
scenie zachwyciły zgromadzoną publiczność. W programie swoje umiejętności
zaprezentował również zespół „Wielopolanie” z Wielopola Skrzyńskiego.
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XVIII edycja Wielopolandii
30 lipca 2017 r. w Wielopolu Skrzyńskim odbył się XVIII festyn integracyjny dla
osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych „WIELOPOLANDIA 2017”.
Wydarzenie rozpoczęła Msza św. polowa na stadionie Ośrodka Sportu
w Wielopolu Skrzyńskim, którą koncelebrowali ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu
Wielopolskiego, ks. Mariusz Siniak Proboszcz Parafii Wielopole Skrzyńskie oraz
o. Marek Miszczyński magister nowicjatu z Klasztoru Braci Kapucynów z Sędziszowa
Małopolskiego.
W imprezie uczestniczyło niemal dwa tysiące osób, które spędziły wspólnie
czas z niepełnosprawnymi uczestnikami z powiatu ropczycko – sędziszowskiego,
dębickiego i strzyżowskiego.
XVIII edycję Wielopolandii poprowadzilii: Bracia Mniejsi Kapucyni
z Sędziszowa Małopolskeigo, Zgromadzenie Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym,
którzy zachęcali do zabawy wszystkich uczestników festynu.
Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan
Marek Tęczar oraz Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pan Witold
Darłak.
Dla zebranych przygotowano wiele atrakcji: Modoland (makijaż, fryzjerstwo,
jubiler, malowanie na asfalcie i brystolu), Mini Wesołe Miasteczko, przejażdżki
konikami, pokaz sprzętu policyjnego, strażackiego i medycznego, oraz loteria fantowa
w której do wygrania było m.in. 17 rowerów, 1 mały traktorek dziecięcy, 2 tablety,
zegarki i plecaki.
Organizację Wielopolandii wsparli finansowo m.in: Państwowy Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych,
Samorząd
Powiatu
RopczyckoSędziszowskiego,
Samorząd
Gminy
Wielopole
Skrzyńskie,
Towarzystwo
Ubezpieczeniowe PZU oraz bardzo liczni przedsiębiorcy z terenu Gminy Wielopole
Skrzyńskie, jak również przedsiębiorcy spoza terenu naszej gminy.
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Akcja honorowego oddawania krwi
W dniu 30 lipca 2017 roku w ramach działalności Klubu Honorowych Dawców
Krwi "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim została
przeprowadzona kolejna Akcja Honorowego Oddawania Krwi tradycyjne pod hasłem
„Wakacyjny dar życia”. Krew można było oddać w ambulansie RCKiK w godzinach
10.00 – 13.00.
W ciągu tych trzech godzin do udziału w Akcji zgłosiło się 36 osób z terenu
Wielopolszczyzny i ościennych miejscowości, natomiast krew oddało 31 dawców,
łącznie pozyskano 14 litrów krwi.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy zechcieli honorowo oddać krew.
Zapraszamy na kolejną akcję już 22 października 2017 roku.

120 lat OSP Wielopole Skrzyńskie
5 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji 120 - lecia powstania
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim. Obchody jubileuszu
rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny
Wniebowziętej.
Następnie uczestnicy przeszli pod budynek OSP w Wielopolu Skrzyńskim
gdzie odbyła się oficjalna część wydarzenia. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielopolu Skrzyńskim – druh Bogdan Siuśko przywitał zaproszonych gości, wśród
których znaleźli się: Pan Janusz Piczak Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
w Ropczycach, Pan Marek Hliboký Dowódca Hasičskej Stanicy w Giraltovcach,
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie Władysław Tabasz, ks.
Waldemar
Ciosek
kapelan
Powiatowej
Straży
Pożarnej
w Mielcu, ks. Mariusz Siniak kapelan Gminnego OSP w Wielopolu Skrzyńskim, Pan
Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Marcin Świerad Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Marek
Śliwiński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Radni Gminy
Wielopole Skrzyńskie: Pani Renata Góra, Pan Tadeusz Opoń oraz Poczty
Sztandarowe: Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach, Dobrowolnego Hasičskiego
Zboru w Giraltovcach, OSP Broniszów, OSP Glinik, OSP Nawsie, OSP Wielopole
Skrzyńskie, OSP Wielopole – Sośnice, OSP Brzeziny oraz mieszkańcy.
Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu było odsłonięcie pamiątkowej
tablicy i poświęcenie płaskorzeźby św. Floriana. Uroczystość stała się okazją do
przypomnienia historii działania jednostki na przestrzeni wielu lat.
Z okazji jubileuszu strażacy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za zasługi
dla pożarnictwa.
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Kolejnym punktem wydarzenia były okolicznościowe wystąpienia zaproszonych
gości. W trakcie przemówień nie zabrakło podziękowań i wielu życzeń kierowanych pod
adresem strażaków.
Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie (jednocześnie druh OSP
Wielopole Skrzyńskie) w swoim przemówieniu podziękował za wieloletnią służbę,
kontynuację strażackich tradycji, wzorowe wypełnienie obowiązków, ofiarność
i fachowość podczas akcji ratowniczych oraz bezcenne inicjatywy podejmowane na
rzecz lokalnej społeczności.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta działająca przy OSP
w Brzezinach.

Informacje jednostek organizacyjnych
Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
informuje, że w 2017 roku wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz
świadczenie alimentacyjne na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2017 r.
Należy pamiętać, że wnioski na nowy okres 2017/2018 będą przyjmowane jeszcze
w trakcie wypłacania świadczeń, które zostały przyznane w ubiegłym roku (świadczenie 500+
oraz świadczenia alimentacyjne do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.).
Bardzo ważną informacją jest to, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek
o świadczenia 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br.
a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br.
Ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny okres będzie następowało zgodnie
z datą złożenia wniosku.
Wnioski można składać:
osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pokój nr 30 i 31
w godzinach od 7:30 do 15:30 (we wtorki do 17:00)
za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
drogą elektroniczną poprzez:
- Portal Emp@tia,
- PUE ZUS,
- system bankowości elektronicznej.
19

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego lub zasiłku rodzinnego:
W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze
dziecko lub zasiłek rodzinny do wniosku dołącza odpowiednio:
1.
Oświadczenia
o
dochodzie
niepodlegającym
opodatkowaniu
- okres 2016/2017 - wypełnia każdy członek rodziny osiągający takie dochody,
- okres 2017/2018 - wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny.
2. W przypadku prowadzenia przez członka rodziny działalności gospodarczej opodatkowanej
w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowejokres 2016/2017 - oświadczenie o
deklarowanych dochodach osiąganych z działalności opodatkowanej (załącznik nr 3) wypełnia wyłącznie osoba prowadząca taką działalność, okres 2017/2018 - zaświadczenie
naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
- formie opłacanego podatku,
- wysokości przychodu,
- stawce podatku,
- wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia
wychowawczego lub zasiłku rodzinnego.
3. Inne dokumenty wymagane do ustalenia dochodu:
●
zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na który ustalane jest prawo
- okres 2016/2017 - wypełnia każdy członek rodziny posiadający gospodarstwo
rolne,
- okres 2017/2018 - wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny,
●
umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
●
umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
●
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do
alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
●
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą
przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym
przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
●
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je
w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie
zawartej przed mediatorem:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji
o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za
granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do
ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą,
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4. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich utratę lub
uzyskanie oraz ich wysokość.
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego jest:
➢
rok 2014 przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2016/2017
➢
rok 2016 przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do zasiłku
rodzinnego jest:
➢
rok 2015 przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego na okres 2016/2017
➢
rok 2016 przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego na okres 2017/2018
z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.

Ważne:
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie
świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie
wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do
wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się odpowiednio inne
zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego:
➢
w przypadku cudzoziemca
- przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – kartę pobytu;
- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej który uprawnia do wykonywania pracy;
➢
w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
- odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy
rodzic dziecka nie żyje;
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia
całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
➢
w przypadku dziecka będącego pod opieką naprzemienną obojga rodziców
odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną
obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
➢
w przypadku przysposobienia dziecka
odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
➢
w przypadku opieki prawnej
orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wielopole.eu w zakładce
GOPS lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.
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DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że od
1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na rok
szkolny 2017/2018 w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego tj. kwoty 771,00zł na osobę w rodzinie oraz przy jednoczesnym wystąpieniu
jednej z dysfunkcji wymienionej w art. 7 pkt. 2-15. Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).
Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny za miesiąc
poprzedni.
Szczegółowych informacji na temat dożywiania udzielają pracownicy socjalni w GOPS lub
telefonicznie: 172214466 l lub 17 2214320

Informacja ZOSiP – stypendia szkolne
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola
w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że wnioski na
stypendia szkolne będą przyjmowane od 1 do 15
września 2017 roku.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w
szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm
lub
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż: 514 zł/ osobę w rodzinie.
Wniosek na stypendium szkolne może złożyć: rodzic, opiekun prawny
niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio
udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur, rachunków, biletów
miesięcznych -wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia, nie wcześniej niż
dnia 1 lipca 2017 roku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych
dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach netto.
2. Oświadczenie, decyzja lub odcinek renty, emerytury.
3. Oświadczenie lub zaświadczenie o pobieraniu świadczeń przedemerytalnych.
4. Oświadczenie lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba
bezrobotna lub o wysokości pobieranego zasiłku.
5. Nakaz płatniczy za 2017 rok lub oświadczenie/zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości
gospodarstwa rolnego.
6. Oświadczenie lub zaświadczenie o pobieranych zasiłkach z pomocy społecznej.
7. Potwierdzenie opłacenia składki KRUS za III kwartał 2017 r.
8.Oświadczenie, przekazy lub przelewy pieniężne świadczące o wysokości otrzymanych
alimentów.
9. Oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego
z działalności gospodarczej: - zasady ogólne- karta podatkowa.
10. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie z ZUS
o wysokości wymiaru składek na ubezpieczenie bądź dowód opłacenia składek ZUS oraz
oświadczenie o uzyskanym dochodzie w miesiącu sierpniu: - ryczałt ewidencjonowany.
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Ogłoszenia
Informacja WFOŚiGW – Program przyjazny dom
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
informuje,
że
dysponuje
nową
ofertą
skierowaną do osób fizycznych, która polega
na wspieraniu inwestycji proekologiczncych pn:
„Program Przyjazny Dom”. Pomoc Finansowa
może zostać udzielona w formie dotacji i/lub
pożyczki na przedsięwzięcia:
- modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych
pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub
nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat.
- budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna
lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji,
- zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp
ciepła.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielonego wsparcia,
wysokości dotacji lub pożyczki i terminów naboru wniosków znajdują się na stronie
internetowej WFOŚiGW pod adresem www.bip.wfosigw.rzeszow.pl - zakładka
Przyjazny Dom.
Terminy naborów wniosków:
- do 18 sierpnia 2017 roku trwa nabór wniosków na inwestycje dotyczące
zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej,
pomp ciepła,
- od 4 września do 18 września 2017 r. przyjmowane będą wnioski na zadania
dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.

Zgłoś się po worki na śmieci
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, informuje mieszkańców, którzy nie
pobrali worków na śmieci oraz kodów na 2017/2018 rok, że mogą je pobrać
w następujących miejscach:
- mieszkańcy wsi Wielopole Skrzyńskie w sklepie GS (obok Urzędu Gminy)
- mieszkańcy wsi Nawsie – w sklepie GS (Nawsie dół)
- mieszkańcy wsi Brzeziny – w sklepie GS (Brzeziny Rynek u P. Korzeń)
- mieszkańcy wsi Broniszów – w sklepie GS (Broniszów)
- mieszkańcy wsi Glinik – w sklepie prywatnym (u P. Bieszczad)
Dodatkowo informuje się, że w przypadku płatności przelewem z tytułu
„opłaty śmieciowej” na rachunek bankowy Urzędu Gminy należy podać
dane osoby składającej deklarację (imię, nazwisko i adres) i jakiego okresu
dotyczy wpłata.
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3 września 2017 roku - Dożynki Gminne
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie,
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz sołtys wsi
Nawsie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości
3 września 2017 roku na dożynki gminne. Tegorocznym gospodarzem Święta
Plonów jest sołectwo Nawsie.
Uroczystość dożynkowa rozpocznie się Mszą świętą w kościele parafialnym
pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu.
Szczegółowe informacje na temat programu dożynek znajdziecie Państwo
na plakatach i stronie internetowej GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim.

Zwrot podatku akcyzowego
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje rolników, że w terminie od 1
sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku przyjmowane są wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające
zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do
31 lipca 2017r. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego mogą składać właściciele lub
dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku gdy grunty
gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku
przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze
wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Rolnicy, którzy w pierwszym terminie (luty 2017) nie złożyli stosownych
wniosków mają prawo do wykorzystania całego limitu na 2017 r. w sierpniu tego roku
pod warunkiem, że złożą wniosek. Stawka zwrotu podatku akcyzowego za 2017 r. od
oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł do 1 litra oleju
napędowego. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków
rolnych wyniesie 86 zł.
Obowiązujący wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 1 i 4
lub na stronie internetowej www.wielopole.eu w zakładce Druki do pobrania. Wnioski
należy składać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w pokoju nr 1 i 4.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 22 14 450
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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