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Protokół Nr X / 15 

z X sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 maja 2015 r. 

 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami 

porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie wyników głosowań, 

wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący 

Rady Miejskiej – p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.05 – 15.10  

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 10 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. Powitał osoby uczestniczące w sesji.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Brak zgłoszeń. 

Porządek obrad został przyjęty przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Mickiewicza w Ropczycach z Gnojnicą, 

4.2.nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową w Ropczycach z drogą krajową  

nr 94 w Brzezówce, 

4.3.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

4.4.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, 

4.5.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

4.6.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy 

Ropczyce w 2015 roku, 

4.7.rozpatrzenia skargi rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 2  

w Ropczycach na Burmistrza Ropczyc. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Sprawy różne związane z działalnością Rady Miejskiej. 

7.Interpelacje i zapytania. 

8.Zamknięcie sesji. 

 

3.  

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z 8 sesji Rady Miejskiej. Uwagi nie 

zostały zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.  
4.1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Mickiewicza  

w Ropczycach z Gnojnicą.  
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Projekt przedstawił kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – p. Józef Krzych. Projekt uchwały dotyczy nadania drodze wewnętrznej 

zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Ropczyce Witkowice na działce 1153/2 nazwy 

ulica Jana III Sobieskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Jest to droga, która biegnie od 

ulicy Mickiewicza w kierunku Gnojnicy, popularnie zwana drogą Na kopiec. Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez zarząd osiedla.  

 

Radny p. Edward Marć przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego na posiedzeniu w dniu 26 maja bieżącego roku po analizie i w wyniku 

głosowania pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: 4.1. i 4.2. w sprawach nadania nazwy 

ulicy drodze łączącej ul. Mickiewicza z Gnojnicą i nadania nazwy ulicy drodze łączącej ul. 

Przemysłową w Ropczycach z drogą krajową nr 94 w Brzezówce. Komisja Rewizyjna na 

posiedzeniu w dniu 28 maja bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: 

projekt 4.3. w sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2015 rok, projekt 4.4.  

w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

projekt 4.5. dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ropczyce, projekt 4.6. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów 

gminy Ropczyce w 2015 roku.   

Radny p. Dariusz Mormol przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu 

poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 

roku po analizie i w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.7.  

w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego 

Nr 2 w Ropczycach na Burmistrza Ropczyc.   

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Mickiewicza w Ropczycach   

z Gnojnicą  została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową  

w Ropczycach drogą krajową nr 94 w Brzezówce.  

Przedstawienie projektu kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – p. Józef Krzych. Projekt uchwały dotyczy nadania drodze wewnętrznej 

zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Ropczyce, łączącej ulicę Przemysłową z drogą 

krajową nr 94 w Brzezówce, w granicach administracyjnych miasta Ropczyce nazwę – ulica 

Brzozowa. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez zarząd osiedla.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.   

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową w Ropczycach  

z drogą krajową nr 94 w Brzezówce została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok. 

Przedstawienie projektu  skarbnik gminy p. Beata Malec. Projekt dotyczy zmian w budżecie 

gminy Ropczyce na 2015 rok. W projekcie uchwały zwiększa się dochody budżetu na 15 rok 

o kwotę 73 660 zł. Tabela nr 1 przedstawia poszczególne zwiększenia dochodów. Największą 

grupą zwiększającą dochody jest  kwota, która jest przeznaczona na wybory prezydenckie 33 

tys. oraz dochody wypracowane przez jednostki oświatowe, są to dochody z tytułu opłat za 
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posiłki czy wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych. Tabela nr 2 przedstawia 

zwiększone dochody na zwiększenie wydatków również o kwotę 73 660 zł. Są to środki 

zwiększające wydatki przeznaczone na wybory prezydenckie oraz dochody wypracowane 

przez oświatę na wydatki, między innymi na pomoce dydaktyczne w placówkach 

oświatowych, zakup materiałów do remontów oraz zakup artykułów żywnościowych. Projekt 

uchwały również dokonuje przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 275 tys. zł. Są 

tutaj przeniesienia między wydatkami bieżącymi, jednocześnie grupą największą jeśli chodzi 

o przeniesienie wydatków jest zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą 

termomodernizacja krytej pływalni, jest to kwota 233 tys.. Jest to przeniesienie ze wspólnego 

zadania o nazwie remont krytej pływalni. Jest tutaj również przeniesienie na jednostce 

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji pomiędzy wydatkami na zadania statutowe  

a wynagrodzeniami.    

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok została podjęta przy: za 

– 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

Inwestycyjnego.  

Przedstawienie projektu skarbnik gminy p. Beata Malec. Projekt dotyczy zmian zakresu 

wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zmienia się zakres 

wykonywania projektu pod nazwą Termomodernizacja budynków krytej pływalni  

w Ropczycach o kwotę 233 tys. zł. Jest to następstwem wcześniej podjętej uchwały  

w sprawie zmian w budżecie, w której zostało zwiększone  to zadanie. W związku  

z przeprowadzoną procedurą zamówień publicznych zaistniała potrzeba uregulowania 

rzeczywistej wartości tego zadania. W konsekwencji zmian, projekt ten zwiększa, łączną 

wysokość nakładów finansowych na tym zadaniu do kwoty 2 714 781 zł.   

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.  

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

Inwestycyjnego została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.5. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. 

Przedstawienie projektu skarbnik gminy  p. Beata Malec. Projekt dotyczy zmian  

w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce. Jest to konsekwencja podjętych 

wcześniej dwóch uchwał, w związku ze zmianą i zwiększeniem kwoty na zadanie 

termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach. W załączniku nr 2 gdzie 

widnieje to przedsięwzięcie, przedstawiona jest zmiana tego przedsięwzięcia.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.  

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została 

podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2015 roku. 

Przedstawienie projektu skarbnik gminy p. Beata Malec. Projekt dotyczy zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów gminy Ropczyce w 2015 roku. Na 

podstawie paragrafu 5 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Ropczyce na 

2015 rok – zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 3 357 882 zł na pokrycie 

planowanych rozchodów gminy Ropczyce w 2015 roku wedle rozpisanych kredytów  

i banków jak to jest w projekcie uchwały. Planowany kredyt obejmuje lata 2016-2021. 

Zobowiązanie o którym mowa zostanie pokryte z dochodów gminy Ropczyce z tytułu 

wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od środków transportowych. 
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Wybór banku zostanie dokonany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie 

przetargu nieograniczonego. Projekt uchwały upoważnia burmistrza do podpisania umowy  

z bankiem wyłonionym w trybie zamówień publicznych, upoważnia się również burmistrza 

do podpisania weksla in blanco dla wyłonionego banku, oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji. Okres, na który zabezpieczenie zostanie udzielone będą to lata 2016-2021.   

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.  

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych 

rozchodów Gminy Ropczyce w 2015 roku  została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców dzieci uczęszczających do 

Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ropczycach na Burmistrza Ropczyc. 

Przedstawienie projektu przewodniczący Rady Miejskiej p. Józef Misiura. 13 maja bieżącego 

roku do Rady Miejskiej wpłynęła skarga rodziców dzieci z rocznika 2010 uczęszczających do 

przedszkola publicznego nr 2 w Ropczycach. Przedmiotem skargi jest zarzut, że burmistrz 

jako organ prowadzący wydał decyzję o nieprzyjęciu do przedszkola nr 2 w Ropczycach na 

rok szkolny 2015/2016 dzieci mających obowiązek odbywania przygotowania 

przedszkolnego. Burmistrz  złożył pisemne wyjaśnienie w związku z tą skargą, z którego 

wynika, że: Podjęta została decyzja o przeniesieniu oddziałów 5-latków do Zespołu Szkół nr 

2 w Ropczycach. Zostało to podyktowane tym, że organ prowadzący chce aby do przedszkola 

zostały przyjęte wszystkie dzieci 3-letnie, 4-letnie i 5-letnie, chodzi o dzieci mówiąc 

popularnie z osiedla górka, które rodzice chcą zapisać do tego przedszkola. Oprócz tego jest 

zapotrzebowanie na żłobek i zostały złożone wnioski o dotację, które zostały rozpatrzone 

pozytywnie. Przedszkole nr 2 zajmowało pomieszczenia w szkole muzycznej. Chcąc 

pozytywnie podejść do dzieci najmłodszych, a więc do dzieci, które mogą zostać przyjęte do 

żłobka, podjęta została decyzja – przenieść oddziały 5-latków ze szkoły muzycznej, których 

przynależność była do przedszkola nr 2. Oddziały dzieci 5-letnich będą mieć specjalne, 

przystosowane pomieszczenia, opisane w projekcie uchwały. Ponadto proponuje się oddziały 

zerowe 8-godzinne w zespole szkół nr 2 z podległością  pod dyrekcję przedszkola nr 2. O tym 

wszystkim został poinformowany kurator oświaty. Przy takim rozwiązaniu mamy 

powiększenie żłobka i przyjęcie wszystkich dzieci w obrębie przedszkola nr 2, ubiegających 

się o przyjęcie. Podobnie jak tu, oddziały przedszkolne mieściły się w budynku oświatowym 

gdzie była szkoła muzyczna i żłobek, teraz identyczna sytuacja tylko inny budynek 

oświatowy gdzie jest szkoła podstawowa i gimnazjum. Z uwagi na powyższe skargę należy 

uznać za bezzasadną. Jeszcze autopoprawka do projektu uchwały, typowo językowa, która 

przy pracach komisji oświaty została zgłoszona, o której przewodniczący nie informował, ale 

jest to w protokole i to zostało uwzględnione. Proponuje się: Drugie zdanie w uzasadnieniu 

otrzymuje treść: Przedmiotem skargi jest zarzut, że burmistrz jako organ prowadzący wydał 

decyzję o nieprzyjęciu do przedszkola publicznego nr 2 w Ropczycach na rok szkolny 

2015/2016 dzieci mających obowiązek odbywania przygotowania przedszkolnego.  

W następnym zdaniu literę w zmienia się na literę z, w przedostatnim zdaniu tego 

uzasadnienia słowo tej na takiej, oraz w paragrafie drugim słowo imieniem na zwrot  

w imieniu.  

 

Radny p. Dariusz Mormol – Bardzo się cieszę, że wniosek złożony do Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej uzyskał akceptację. Dzięki temu teraz będzie możliwa modernizacja 

żłobka na zwiększenie miejsc dla kolejnych 30 dzieci. Również dzięki odpowiedniej pracy 

przedszkola uda się przyjąć z terenu osiedla św. Barbary dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie.  

A zatrudnienie znajdą kolejne osoby, czyli wychowawczynie-opiekunki. Bardzo dziękuję, 

panie burmistrzu, bo muszę to powiedzieć, za przychylenie się do najważniejszych wniosków 
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rodziców, między innymi za działania podjęte w celu przygotowania właściwych warunków 

lokalowych, mam tutaj na myśli wejście, szatnię, sanitariaty przystosowane do wzrostu dzieci 

i nowoczesną stołówkę. Inne działania są też w trakcie realizacji. Ważne jest również to, że 

pan burmistrz bierze pod uwagę potrzeby pracujących rodziców, zwłaszcza jeżeli chodzi  

o opiekę powyżej 5 ustawowych godzin, bo to jest też istotne. Cała sztuka polega na tym, 

muszę to zaznaczyć żeby pomimo różnicy zdań, umieć się pięknie różnić i szukać takich 

rozwiązań, które będą najlepsze dla lokalnej społeczności.    

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 

Publicznego Nr 2 w Ropczycach na Burmistrza Ropczyc została podjęta przy: za – 19 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (sprawozdanie) - Za udział w sesji uroczystej bardzo 

wszystkim państwu dziękuję. Już jest tradycją, że chcemy uświetnić Dni Ziemi Ropczyc,  

w tym roku już 38, a równocześnie jakby potwierdzić autorytetem   Rady Miejskiej, że Dni 

Ziemi Ropczyc to nie jest tylko uroczyste pokazanie dorobku artystycznego, edukacyjnego, 

oświatowego dzieci i młodzieży, i społeczeństwa przez jedną instytucję kultury ale to jest 

okres kilku dni, w którym cała gmina prezentuje przeróżny swój dorobek i pokazuje ważne 

wydarzenia. Sesją uroczystą też jakby wzbogaciliśmy obchody Dni Ziemi Ropczyc  

a równocześnie, przypomnieliśmy, zaakcentowaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego 

ustanowiony 15 lat temu dokładnie w 2000 roku, uchwałą sejmową z 28 czerwca 2000 roku, 

że każdorocznie 27 maj to jest dzień samorządu terytorialnego czyli dla tej grupy działaczy, 

tej grupy pracowników święto, tak jak jest świętem dzień nauczyciela, jak jest świętem dla 

pracowników pomocy społecznej dzień pracownika socjalnego itd., więc dziękuję, bo 

gdybyśmy taką sesję odbyli tu, tylko w naszej obecności to  pewnie też i kwestia wyróżnienia 

naszych koleżanek i kolegów, podziękowanie za ich pracę zawodową, społeczną nie miałyby 

takiego wydźwięku i wymiaru jak na scenie, jak w obecności gości. Dobrze, że w tą trochę 

marną pogodę atmosferyczną, bo pogoda duchowa była całkiem przyzwoita, trochę gości 

było, bo też na tym to polega, że robimy jakąś uroczystość i nas zapraszają to jak czas 

pozwala chcemy być żeby w ten sposób pokazać, że też szanujemy innych, my też 

dziękujemy, że trochę gości zaproszonych było i że szanują nas i nasz dzień i też odnoszą się 

pozytywnie do święta Ropczyc jakim są Dni Ziemi Ropczyc.  

Sesja robocza była miesiąc temu. Uważamy, że nawet jeśli nie ma aż takiej potrzeby 

podejmowania decyzji w formie uchwał Rady to jednak raz na miesiąc po to żeby się komisje 

spotkały, by porozmawiać o wielu różnych sprawach, które niekoniecznie są przedmiotem tej 

sesji a również, żeby było to forum gdzie jeśli są jakieś różne sprawy to żeby je podnieść 

pytając w interpelacjach. Pozwolę sobie poinformować o sprawach gospodarczych  

i społecznych, które zdarzyły się w okresie od ostatniej sesji do dziś.  

Informacje drogowe. Ponieważ zwłaszcza na wiosnę są to sprawy bardzo wrażliwe dla 

mieszkańców, dlatego informuję, że w chwili obecnej są prawie kończone remonty cząstkowe 

wszystkich dróg i ulic o nawierzchni asfaltowej i że były rozpoczęte już prace grubsze, 

przełomy tak zwane. Zaczęliśmy od Małej, w związku z tym, że kilka dni deszczu sprzęt 

wycofano, jak się pogoda poprawi będziemy kończyć przełomy. Wiem, że i powiat na 

niektórych drogach powiatowych, pani radna G.Ciosek informuje mnie, że dzisiaj zaczęto 

remont tej drogi powiatowej, jest odcinek drogi powiatowej bardzo zniszczony  

w Niedźwiadzie, też trochę i zniszczony w Brzezówce, więc na tych odcinkach gdzie 

wystąpiły ubytki po zimie powiat też przeprowadza, to jest też ważne – dziękujemy. My 
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remont cząstkowy kończymy. Znaki pionowe są wciąż uzupełniane, poziome znaki czyli pasy 

odnowiliśmy. Pasy, które są najczęściej uczęszczane są odnowione trochę inną techniką, 

grubsze, bardziej wyrazistymi kolorami, żeby bardziej  światło zwłaszcza wieczorne, nocne 

odbijało się  od tych kolorów i było ostrzeżeniem i dla kierowcy i dla przechodzących. Też  

w tej materii pragnę poinformować, że mamy gotową koncepcję, to jeszcze nie jest projekt 

techniczny, przebudowy skrzyżowania ulic gminnych i powiatowych w obrębie powiatowego 

urzędu pracy, Witosa, Najświętszej Marii Panny, nasza ulica Mickiewicza. Chcemy żeby to 

było rondo i ta koncepcja ronda opracowana przez projektantów została przedłożona do 

urzędu powiatowego celem zaopiniowania, wyrażenia zgody na wejście w teren w tej części 

nieruchomości, które są powiatowe bo tam się przenikają prywatne, powiatowe i nasze. Jeśli 

będzie taka akceptacja to projekt techniczny w tym roku skończymy i w przyszłym roku 

chcielibyśmy zrobić tam rondo aby rozwiązać problem komunikacyjny jednak w godzinach 

szczytu duży. Jednocześnie będziemy zapraszać starostwo i zarząd powiatu do 

współpartycypacji w kosztach budowy, bo jest jeśli chodzi o komunikację w tym miejscu to 

jest połowa ulic powiatowych i połowa nasze. Opracowaliśmy, prawie gotowy, projekt 

techniczny chodnika w Ropczycach od CPN-u do ronda 650-lecia, tak by wszystkie ostatnie 

domy z tego rejonu były podłączone do chodnika. Mamy zgodę generalnej dyrekcji oddział 

Rzeszów na zajęcie tego terenu, bo część tego terenu to nie własność gminna. Chcemy w tym 

roku fizycznie ten chodnik wykonać. Rondo 650-lecia zostało poddane jakby przezbrojeniu, 

trochę inny rodzaj ukwiecenia i utrzymania, widać, że to parę tysięcy rocznie kosztuje. 

Zajmuje się tym fachowo firma odpowiedzialna za to „Skalniak” z Sędziszowa, która 

utrzymuje część zieleni w Ropczycach. Gdybyśmy tego ronda nie przejęli w umowie 

utrzymania  to przy wjeździe do Ropczyc byłaby trawa po pas, chwasty i wstyd, jak to 

początkowo było i jak jest gdzie indziej na tego typu infrastrukturze państwowej czyli 

generalnej dyrekcji jeśli nie przejmują tego miasta. Myślę, że to jest decyzja słuszna. Jest tam 

teraz propozycja by być może na zimę wmontować w środek okręgu ronda 650-lecia 

iluminofonię, która by sygnalizowała i symbolizowała, że to są Ropczyce i typu, że idą 

święta. Pomyślimy, koncepcje mają być przedłożone w ostatnim tygodniu czerwca, jeśli 

zaakceptujemy to być może się zdecydujemy. Policzymy ile to kosztuje i czy nas na to stać. 

Nie chodzi o dziesiątki tysięcy, tylko o kilka lub kilkanaście tysięcy. Iluminofonia, która 

mogłaby być na lata. Będzie problem z doprowadzeniem prądu, jakoś go tam trzeba 

ewentualnie wtedy przerzucić, bo jeszcze nie idzie przez sygnał fali tylko niestety musi być 

przewód. Myślę, że kiedyś prąd będziemy podawali bez pomocy przewodu. Informuję, że 

rozpoczęły się prace na największej inwestycji drogowej tego roku czyli schetynówce  

w Gnojnicy Woli. Gnojnica Wola to szczęściarz – 2 mln zł, panie sołtysie, na ten cel. 

Przypominam, że milion nasz a drugi milion pozyskany od rządu. Podobnie podpisana 

umowa jest na modernizację drogi w Małej w ramach likwidacji skutków powodzi. Tu znowu 

pan Arek Bęben jest szczęściarz bo to jest druga największa inwestycja. Tu pasuje tylko 

mobilizować jeszcze, pani sołtys, nadleśniczego żeby zechciał dotrzymać słowa, włączyć się 

w modernizację dwóch odcinków, które się nawzajem przenikają, bo cały ciąg drogi, od drogi 

powiatowej dębickiej do ostatniego domu byłby asfaltowy. Wszystko mamy podpisane, 

porozumienia z nadleśniczym, tylko jeszcze żeby było działanie. Informuję, że kierownik 

Drozd ma na uwadze opracowania kolejnych modernizacji w sprawach remontów 

poważniejszych czyli położenia nakładki bitumicznej na poszczególnych drogach  

w większych miejscowościach tam gdzie nie jest budowany chodnik. A wkrótce ogłosimy 

przetarg na chodnik na Granice i informuję, że zarząd województwa podkarpackiego  

i dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zdecydowali, że z naszych dwóch 

wniosków na współbudowę, współfinansowanie budowy chodników do realizacji w tym roku 

przyjęto wariant tańszy czyli budowę 300 m chodnika na Czekaju do granicy z gminą Ostrów. 

Wariant droższy bo kosztujący 900 tys. zł Łączki został odłożony na przyszły rok. Będę 
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proponował w tym roku kierownikowi Drozdowi by zlecić projektantowi podział tego zadania 

na dwa etapy bo boję się, że nawet w przyszłym roku nie zdecyduje się urząd marszałkowski 

podjąć tak dużego, kosztownego tematu bo wiem, że gminy rzadko wychodzą z tematami 

około miliona złotych. To są zwykle tematy trzysta, czterysta tysięcy po połowie. Więc to jest 

też do rozważenia przez pana radnego - pytanie o opinię, bo może czasami warto łyżeczką  

a ciągle. Rzadko komu tak się udaje jak sołtysowi i radnemu w jednej osobie panu Ficowi, że 

chochlą wziął czyli 2 miliony od razu. Jeśli chodzi o drobne remonty, to na osiedlu św. 

Barbary, przypominam naszym panom radnym, że wasze uwagi, wnioski po kolei są powoli 

brane pod uwagę, i tak najpierw są zrobione schody, które łączą św. Barbary koło bazaru  

z ulicą w kierunku dworca, następnie następne schody od tej samej  ul. św. Barbary do bloku 

przy Seweryna Udzieli. Następnie będziemy robili chodniki przy ul. Armii Krajowej do 

bloków, które tam się znajdują i będziemy przebudowywali zgodnie z wnioskami chodnik od 

ul. Armii Krajowej wzdłuż ogrodzenia żłobka w kierunku Seweryna Udzieli. Tu informuję, że 

chcemy zlecić i przymierzyć się do projektowania wskazywanych przez panów radnych 

parkingów na osiedlu św. Barbary przy ul. św. Barbary i Iwaszkiewicza oraz w rejonie 

Seweryna Udzieli pod warunkiem, że otrzymamy pisemną zgodę na dzierżawę minimum  

10-letnią od zarządów spółdzielni mieszkaniowych. Stosowne pismo w moim imieniu pan 

kierownik Drozd do zarządów spółdzielni wystosował. Będę wdzięczny panom radnym, gdy 

na forum walnego zebrania członków spółdzielni  podniesiecie ten temat, że to jest istotne.  

I też nam zależy żeby zarząd powiatu wyraził zgodę przekazania w dzierżawę bądź 

przekazania pasa nieruchomości wzdłuż ulicy św. Barbary, który by był jakby częścią  

parkingu w drugim rejonie. Wiem, że pan przewodniczący Rady z panem starostą się umówił 

w kwestii przekonywania go dalej by zdecydował się wreszcie powiat po 6-ciu latach 

przekazać nam ul. Zieloną, bo ja czasami tracę nerwy i jestem ostrzejszy w argumentacji. Pan 

przewodniczący spróbuje przekonać pana starostę i wicestarostę by po 6-ciu latach może się 

zdecydowali odblokować ten brak myślę, że woli. Nie wyobrażam sobie, że przez 6 lat nie 

można dopracować sobie dokumentów, które by pozwoliły gminie przekazać ten odcinek 

drogi powiatowej, która po prostu powiatowi jest niepotrzebna. Jak czytam w gazetach, że  

w innych miastach powiatowych, Jarosław trochę większy, w ciągu 6 miesięcy są w stanie 20 

odcinków dróg powiatowych przekazać miastu to znaczy, że nie jest to problem prawny 

między dwoma samorządami tylko jest raczej problem woli w sensie chcę. Z istotniejszych 

informacji odnośnie dróg - będziemy informować co miesiąc. Chcielibyśmy jeśli to będzie 

możliwe do przerobienia przez Referat Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej by do końca 

czerwca zlecić ogłoszenie przetargu na wszystkie poważniejsze modernizacje, nazywamy to 

prawie inwestycjami, w zakresie dróg na osiedlach tam gdzie było to zdeklarowane  

i w sołectwach po to żeby lipiec, sierpień, wrzesień były miesiącami do realizacji tych zadań. 

Ten rok jest spokojny, więc sądzę, że w październiku już nie będziemy kłaść nakładek 

bitumicznych, że to co mieliśmy zrobić zgodnie ze środkami, które Wysoka Rada przyznała 

na tego typu prace, będzie zakończone. Informuję radnego z Niedźwiady pana Janka, że tam 2 

drogi asfaltowe będą zrobione zgodnie z tym co mówią i radni i wskazuje rada sołecka. Do 

wiadomości informuję, że w tym miesiącu dodatki mieszkaniowe wypłaciliśmy na kwotę 

5 812 zł.  

Jeżeli chodzi o inny rodzaj inwestycji, kubaturowe i liniowe, to informuję, że część 

inwestycji, w szczegółach się do nich odniosę jest na etapie po przetargu, na etapie przetargu 

czy tuż przed przetargiem. Też chodzi o to żeby lipiec, sierpień, wrzesień i październik były 

miesiącami robót fizycznych, nadzoru, pilnowania. Bo listopad i grudzień to czyścimy 

dokumenty i przygotowujemy się planistycznie pod następny rok. Więc do końca czerwca 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Referat Przetargów będzie miał bardzo dużo roboty. I tak 

podpisaliśmy umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla hali 

gimnastycznej zespołu szkół nr 1 czyli zespołu szkół, w którym jest najwięcej dzieci bo o ile 
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pamiętam 640. Jest tam dwudziestoparoletnia sala gimnastyczna, bez zapleczy jakie są przy 

nowo oddawanych salach gimnastycznych. Sala, która służy czterokrotnie większej liczbie 

dzieci niż w innych szkołach gdzie ostatnio budowaliśmy. Chcielibyśmy skorzystać być może 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Potrzebny jest wariant wniosku – 

zaprojektuj i wybuduj ale musi być szersza koncepcja, która się nazywa koncepcją 

architektoniczno-budowlaną. Będziemy mieli tą koncepcję gotową w tym roku i gdyby 

nastąpiło ogłoszenie przez zarząd województwa w jesieni, czy na przełomie roku wniosków  

w tym zakresie będziemy gotowi. Na Lubzinę nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu, nie 

całkowicie ale otwarcie. Te propozycje oferty które są, nas satysfakcjonują, wybierzemy 

zgodnie z prawem tą, która spełnia wszystkie kryteria, myślę, że to nastąpi w ciągu 10 

najbliższych dni czyli podpisanie umowy. I podobnie w Brzezówce, jest już rozpoczęta 

procedura, nastąpi 6 czerwca o ile pamiętam, otwarcie przetargu i powinniśmy koło 20 

czerwca wprowadzić już na tą inwestycję wykonawcę. Mamy 3 czerwca podpisanie umowy  

z firmą Skanska na największą inwestycję modernizacyjną tego roku czyli na modernizację 

basenu. Wysokiej Radzie dziękuję za to przesunięcie. Jeszcze raz tłumaczę, że w tym 

przesunięciu chodzi o 3 zadania, które się mieszczą w ramach jednej nazwy – modernizacja 

basenu. Dzisiaj była konferencja prasowa na basenie bo ona musi być, ona jest jednym  

z ważnych elementów zapisanym w porozumieniu z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska, że  informacja do mediów i do obywateli musi pójść w związku z tym, że nam  

z tego źródła przyznano 1 730 000 zł dotacji na modernizację. To jest właśnie jedno zadanie, 

które nazywa się termomodernizacja. To zadanie w przetargu było droższe niż 

przewidywaliśmy. Natomiast drugie zadanie, remont basenu, na które mamy dofinansowanie 

w wysokości 530 tys. zł z Ministerstwa Sportu, kosztowało mniej w przetargu, więc 

mogliśmy przesunąć. Ale summa summarum brakło  43 tys zł do całości i te 43 tys. zł 

przesunęliście państwo z zadania projektowanie hali przy zespole szkół nr 1 bo kwota którą 

zakontraktowaliśmy i podpisaliśmy pozwoliła na zwolnienie tych 43 tys. zł i przesunięcie też 

na obiekt sportowy. I na tym całym zadaniu jest jeszcze trzecie zadanie budowa jacuzzi, która 

w przetargu kosztowała w granicach chyba 280 parę tys. zł. To są już pieniądze nasze. Do 

tego zadania nie mamy dotacji. I umowa będzie podpisana 3-go, zgodnie z ustaleniami 15 

czerwca powinniśmy przekazać plac budowy. Basen, niecka w środku, powinna być otwarta 

dla dzieci i młodzieży i wszystkich do końca września. Termomodernizacja i inne prace 

zewnętrzne będą jeszcze trwały do końca października. Liczę, że będzie wszystko dobrze, że 

basen będzie odnowiony po 15 latach. To wielkie szczęście, że udało się prawie 2 i pół 

miliona zdobyć środków finansowych, bo byłoby nam bardzo ciężko podjąć się tak dużego 

zakresu remontu. I tutaj informuję, że jesteśmy na etapie projektu o wydanie decyzji  

o warunkach zabudowy, będzie decyzja środowiskowa i projektujemy rozbudowę tego basenu 

o około 80 mkw. tej jakby powierzchni niecki basenowej po to żeby tam ulokować 

infrastrukturę solarną. Gdyby się to udało, to moglibyśmy powiedzieć zrobić, nie mogę 

zagwarantować, że w tym roku bo czasami bywa tak, że prace projektowe i wokół projektowe 

czyli środowiskowe itd. wymagają 2 razy więcej czasu niż sama budowa. Jeśli tak będzie to  

w tym roku nie ale byłoby świetnie jakbyśmy rzutem na metę zdążyli do końca roku 

powiedzieli, że wszystko jest gotowe. Nie wiemy ile to będzie kosztowało. Myślę, że nie 

powinno to więcej kosztować niż pół miliona i gotów jestem próbować okazać Radzie 

Miejskiej możliwości finansowe na ten cel w tym roku. Jeśli czas nie pozwoli to byłoby 

dobrze rozważyć na przyszły rok, żebyśmy to dorobili, skończyli. I na 15 lat znowu najbliższe 

myślę, że basen miałby infrastrukturę podobną jak nowe baseny w Strzyżowie, Kolbuszowej 

czy Mielcu, bo to są baseny nowsze, mające lepszą infrastrukturę, a więc bardziej zachęcają 

do przyjazdu ościennych mieszkańców. Kiedyś basen dębicki, który był stary i bez tej 

infrastruktury był gorszy od naszego to wielu mieszkańców Dębicy do nas przyjeżdżało ale 

po kapitalnym remoncie podobnym jak my chcemy zrobić teraz – to dębicki jest sporo lepszy 
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od naszego więc gdybyśmy postawili tą infrastrukturę na poziomie obecnym, oczekiwanym, 

to byśmy zwrócili większą uwagę na następny etap rozbudowy i modernizacji infrastruktury 

stadionu. Jest wykonane oświetlenie wokół bieżni stadionu, gdyby ktoś wieczorem biegał to 

już niepotrzebna jest latarka. Można zobaczyć przejeżdżając lub zapraszamy w ramach Dni 

Ziemi Ropczyc, dziś zapraszamy na kino nocne na stadionie, a w niedzielę na występ 

zespołów młodzieżowych.  

Chcę przypomnieć, bo była tu mowa przy skardze, dziękuję za takie rozstrzygnięcie a nie inne 

tej skargi, myślę, że przy bardzo dużej inwencji i próbie porozumienia pana 

przewodniczącego komisji edukacji chyba się udało jakoś ten konflikt rozładować, zażegnać, 

mam taką nadzieję. Wierzę w to, że żadnemu dziecku tam nie będzie krzywda, nie będzie 

gorzej niż w normalnym przedszkolu. Był też wariant żeby te dwa oddziały wsadzić w tamto 

przedszkole ale ja uważałem, że to byłby błąd to tak zagęścimy i tak dzieci będą miały mało 

miejsca, że się zadepczą. Poza tym to przedszkole jest czasami potrzebne pod wybory bo 

gdybyśmy tak zrobili to nie byłoby miejsca na salę na wybory a to też jest ważne miejsce. 

Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Mamy  decyzję na dotację, na modernizację dla części 

szkoły muzycznej pod żłobek. Pani M.Bochenek opracowuje wraz z pracownią z Dębicy 

projekt techniczny. Jak będzie gotowy, ogłosimy przetarg. Byłoby dobrze jakby jakaś nasza 

firma wygrała przetarg żeby pieniądze krążyły wśród naszych firm usługowo-remontowych. 

Wszystko zmierza do tego by 1 stycznia otworzyć 2 oddziały żłobka, w którym miałoby 

miejsce kolejnych 30 dzieci i tak jak mówiliśmy w odpowiedzi na skargę kilka etatów dla pań 

opiekunek z pracą na wiele lat bo liczymy że w gminie będą małe dzieci i że są młode 

rodziny, które nie mają teściowej czy mamy a coraz ciężej jest o opiekunkę fachową. 

Cokolwiek by nie powiedzieć – Państwo wiecie, że tam był problem salmonelli, gdzie było 

źródło tej salmonelli  Sanepid nie jest w stanie się wypowiedzieć, to mogło być wszędzie,  

i w domu i gdzieś gdzie się produkuje żywność i z jajkiem w jajecznicy przyniesione. - żłobek 

jest czysty świetnie utrzymany, panie są tam zaangażowane, oddane, jest pielęgniarka na 

miejscu, nawzajem się uzupełniają. Nie wyobrażam sobie, że gdzieś prywatnie, gdzie czasami 

bywa, że opiekunka zajmuje się trójką lub czwórką dzieci jest lepiej. Nie jest tak, że jest jedna 

opiekunka starsza, zawsze się może zdarzyć, że przymdleje i co wtedy jak zostanie samo 

dziecko półtoraroczne, kto wezwie pomoc, a dziecko zawsze może włożyć rączkę nie tam 

gdzie trzeba, do gniazdka, do gorącej wody. W żłobku jest zupełnie inna sprawa. Myślę, że 

dobry ruch nasz żeśmy otwarli żłobek pierwszy, że go rozbudowujemy, że dajemy szansę 

młodym rodzinom, które nie mają tutaj szerszej rodziny. Świetnie jest mieć babcię, teściową 

ale nie wszyscy mają to szczęście.  

Jeśli chodzi o liniówkę to projektujemy wodociąg pod Łączki Kucharskie. Informuję, że 

dostał PUK dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę wodociągu od 

Lubziny na górę na Przymiarki wraz z przepompownią. To się robi, będzie zrobione do końca 

czerwca. Jest otwarta sprawa dostarczania wody do Okonina, Łączek i Niedźwiady. 

Projektujemy. Dziękuję panu radnemu Edwardowi Marciowi, że się tak mocno w to włącza 

bo być może to pozwoli na realizację tego projektu w terminie, który pozwoliłby złożyć 

wniosek o pieniądze. Bo jeśli pojawi się otwarcie tego działania a nie będziemy gotowi to 

może nam „przejść koło nosa” możliwość dofinansowania. A później będzie bardzo ciężko  

i nie gwarantuję tego, że zrobimy ten wodociąg z naszych pieniędzy w tej kadencji. Przy 

dotacji ze środków europejskich z programu wymienionego gwarantuję, że gmina znajdzie 

środki na udział wraz z pomocą ludzi, bo 1 800 od numeru będzie utrzymane. I oczywiście 

pewność wody, że gdyby w Niedźwiadzie kiedyś mimo uruchomienia studni, którą 

dokończyliśmy pod względem formalno prawnym brakło wody to przełączenie to będzie 

kwestia przekręcenia zaworów. Tak jak dziś gdyby w Ropczycach mimo nowego ujęcia  

w Lubzinie brakło wody w czasie suszy to przekręcamy zawór i kupujemy wodę od gminy 

Dębica, taką ilość jaką chcemy po cenie podobnej, nawet jak tańsza to podobna. Sądzę, że  
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w tej dziedzinie PUK zrobił dużo. Jest zabezpieczenie.  Jeśli sobie przypomnę czasy kiedy  

w pierwszych dniach byłem tu na sesji w 94 roku jako burmistrz i telefony i krzyki i pisma, że 

na osiedlu już po raz kolejny brakuje przez tydzień wody. Był chyba i okres maja, że idą 

komunie a od dwóch dni nie ma wody. Było wołanie róbcie coś żeby nie było takich sytuacji 

w mieście, które jest stolicą powiatu, że co chwila brakuje wody i to wtedy kiedy w niedzielę 

przyjeżdżają goście, jakieś uroczystości. O tym zapomnieliśmy. Jak są awarie to nawet tego 

nie odczuwamy. Ta woda kosztuje ale jest jedna z najlepszych. Wszędzie pamiętajcie jako 

radni i sołtysi, mówcie ludziom, że nasza woda nie pochodzi z ujęcia powierzchniowego jak 

w Dębicy, jak w Mielcu, jak w Rzeszowie. Co jest tanie ale nigdy nie da się idealnie oczyścić 

bakteriologicznie wody, do której wcześniej puszczają ścieki. My mamy wodę filtrowaną 

przez setki metrów ziemi, która się odbudowuje, stagnuje nawet lata. To jest nasz skarb  

i musimy dbać poprzez budowę kanalizacji, poprzez ochronę, poprzez ujęcie tej wody w taki 

sposób żeby nie zniszczyć tych ujęć, żeby ona była jako ten kapitał społeczny dla następnego 

pokolenia. To jest nasze wyzwanie i spróbujemy tego dotrzymać. Więc projektujemy 

kanalizację w Gnojnicy i też nowego pana sołtysa  proszę żeby wraz z radą sołecką zechciał 

współpracować z panią M.Bochenek i panem inż.A.Pankiem, którzy odpowiadają za 

projektowanie i współpracę z projektantami. Tu jest gorszy temat – projektowanie kanalizacji 

dłużej trwa i też jeśli w odpowiednim czasie nie będziemy mieli gotowego projektu to może 

być trudniej ze zdobyciem pieniędzy. Mam nadzieję, że zdążymy i że ludzie zrozumieją bo 

jesteście już wsią-osiedlem między Sędziszowem i Ropczycami, ksiądz biskup to sprytnie 

ujął; wiem, że w waszej wsi już krów nie ma to przywiozłem wam krówki w słodyczach. 

Może się pomylił, może ktoś ma. Jeśli chodzi o instalacje liniowe to również radnego  

z Brzezówki informuję, że podpisaliśmy porozumienie na linii nasz PUK i przedsiębiorstwo 

ostrowskie o wzajemnych relacjach co do podłączenia gospodarstw domowych w Kozodrzy 

do Witkowic, w Brzezówce do Ostrowa, i tutaj są wydawane warunki do projektowania. 

Myślę, że teraz pójdzie łatwiej żebyśmy zaprojektowali i oni też w najbliższej przyszłości 

projekty techniczne z pozwoleniami na te części kanalizacji, która brakuje, na te części 

wodociągów nawzajem, w relacjach wzajemnych, żeby była efektywność finansowa 

utrzymana, a nie, że wszystko musi być u nas czy nie przyjmiemy żadnego gospodarstwa do 

naszej sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej z gminy Ostrów. W tym roku skończymy 

projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z rejonu inwestycyjnego, obszaru 

przemysłowego. To jest jedno ze zobowiązań w stosunku do firmy Rolls Royce, że do połowy 

przyszłego roku fizycznie wykonamy tą kanalizację deszczową, która nas tak bardzo drogo 

nie będzie kosztowała a temat będzie służył nie tylko temu obszarowi ale i trochę szerzej. 

Jesteśmy przygotowani do wkrótce ogłoszenia przetargu na projektowanie uzbrojenia 

scalonego terenu gdzie jest 170 prawie działek budowlanych żeby one zaistniały w obrocie 

cywilnoprawnym, żeby powstawały tam domy, liczymy że w ciągu 10 lat, powinno rozpocząć 

budowę około 100 domów, żeby to było następne osiedle i żeby zasilało wielką infrastrukturę 

niewykorzystaną w pełni zespołu szkół nr 2, tych właśnie rozbudowywanych żłobków, 

przedszkoli, bo znowu będzie fala spadku urodzeń jeśli nie dojdą młode rodziny. A młode 

rodziny mogą dojść gdy będą mieszkania w blokach i tylko my budujemy - TBS bo niestety 

zarządy spółdzielni nie widzą dla siebie prawnej i finansowej możliwości budowy bloków, 

więc deweloperzy wchodzą w ten obszar – bardzo dobrze, oni się czasami burzą bo liczą, że 

my ich podłączymy do wszystkich, różnych infrastruktur, niestety pewne rzeczy muszą sobie 

zrobić ale dobrze, że też budują mieszkania w systemie blokowym czy półblokowym. Każda 

tego typu infrastruktura, każde mieszkanie wybudowane – to ktoś je kupi, skądś przyjdzie, 

albo u nas będzie łatwiejszy dostęp. To jest niezwykle ważne – mieszkania. Jeśli ziszczą się 

nasze plany w zakresie inwestycji – miejsca pracy produkcyjne to sądzę, że będą nam wtedy 

potrzebne też i te propozycje nowych mieszkań pod wynajem albo kupno. W zakresie 

inwestycji to z grubsza wszystko. 
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Powoli zbliżamy się do końca roku oświatowego. Został czerwiec – to powoli 

podsumowywanie bo egzaminy i sprawdziany zewnętrzne, za 2 tygodnie będzie pisanie 

świadectw. Przygotowujemy się do wydania decyzji o przydzieleniu stypendium. To będzie 

około 700 stypendium dla dzieci, w tym udział samorządu to 20%. Też trzeba pamiętać, że 

dokładamy bo gdybyśmy się nie zdeklarowali, że z budżetu podatnika, gminy, dołożymy 20% 

to rząd by nie dał tych 80%. Ponad 650 dzieci dostanie stypendium w wysokości po 150 zł na 

każdego ucznia. Nie wszyscy mogą je otrzymać, ale zasady tyle naszych uczniów spełnia. 

Dyrektor Zespołu Oświaty wraz z zespołem będzie przygotowywał się do pozyskania dotacji 

od rządu, od wojewody na zakup podręczników. Dotyczyć to będzie zakupu podręczników  

i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych, drugich, czwartych szkół 

podstawowych i pierwszej klasy gimnazjalnej. Wnioski rodzice dzieci muszą złożyć do 

dyrektorów szkół do 1 czerwca. To informacja dla wszystkich. Też zostały złożone wnioski 

do ministerstwa o pozyskanie środków z rezerwy subwencji oświatowej. Jeśli te środki 

otrzymamy to jest możliwość doposażenia szkół jeśli chodzi o składane wnioski o gabinety 

profilaktyki zdrowotnej czy świetlice. Będziemy się przymierzać żeby od września spełnić 

nasze punkty programu kadencyjnego, że chcemy wdrożyć profilaktykę zdrowotną choćby 

skierowaną do dzieci młodszych z nauczania początkowego pod kątem profilaktyki 

stomatologicznej. Będziemy chcieli popracować teraz przez trzy miesiące nad tym tematem.  

Chodzi nie o incydentalny program a o program na lata i program do końca tej kadencji. Jak 

zawsze zrobimy podsumowanie roku oświatowego z dyrektorami szkół na koniec czerwca. 

Arkusze organizacyjne już zatwierdziliśmy czyli system organizacyjny naszych szkół  

i przedszkoli od 1 września do końca sierpnia przyszłego roku. Z tego wychodzi, że w nowym 

roku szkolnym będziemy mieć w szkołach podstawowych i gimnazjach o 148 dzieci więcej 

ale zmniejszy się o 91 liczba dzieci w przedszkolach i zerówkach przy szkołach 

podstawowych. Bilans jest na plus 57 dzieci. Bilans się liczy, bo w szkołach 6-latki połowa 

rocznika poszła do pierwszej klasy i  jest tutaj zróżnicowanie pomiędzy przedszkolem, 

zerówką a klasą pierwszą. Summa summarum od przedszkola do ostatniej klasy gimnazjalnej 

będziemy w następnym roku mieli więcej o 60 dzieci. To jest pozytywny trend. Do tego 

muszę poprosić o informacje rok do roku ile przybyło mieszkańców na koniec 2014 roku  

w porównaniu z 2013 rokiem. Była chyba tendencja niewielka, ale wzrostowa. To oznacza, że 

jakoś trzymamy naszą wspólnotę samorządową. Co jest ważne bo np. podatek dochodowy od 

osób fizycznych w dużej mierze zależy od liczby mieszkańców i inne rzeczy też, chodzi też  

o prestiż, o szanse rozwoju a nie zwijania się. 

Jeśli chodzi o pracę Centrum Kultury, Biblioteki, Sportu sami państwo możecie teraz to 

zobaczyć uczestnicząc w wielu imprezach w tym bibliotecznych. Przy okazji powiem, że 

chcemy rozwijać biblioteki. Było ładne spotkanie z okazji dnia bibliotekarza organizowane  

w domu kultury w Niedźwiadzie. Bardzo dobrze, że część imprez wynosimy w teren i taką też 

uwagę kieruję do pani dyrektor Centrum Kultury, że Dni Ziemi Ropczyc nie mogą być tylko 

w Ropczycach muszą być wynoszone w teren i współorganizowane przez większą liczbę 

partnerów bo to jest niezwykle ważne. Dalej chcemy modernizować Witkowice – bibliotekę. 

Będziemy dyskutowali z Wysoką Radą, przymierzali się do różnych funkcji jeśli byśmy 

kupili teren dworca autobusowego i dworzec. Mnie osobiście się marzy koncepcja, jeśli 

państwo zaakceptujecie, by to było centrum kulturalno-artystyczne, żeby tam się mieściła 

piękna szkoła muzyczna i może sala koncertowa, która by miała funkcje kinowej, a gdyby się 

zmieściła jeszcze biblioteka to byłoby jeszcze wspanialej razem i to byłoby prawdziwe 

centrum kulturalno-edukacyjne czy kulturalno-artystyczne, ogromadzałoby  tą drugą 

niezwykle istotną funkcję i dawałoby szansę  korzystania z lepszej infrastruktury, 

infrastruktury 21 wieku. Skąd środki. Przed nami jest szansa, środki Regionalnego Programu 

Operacyjnego przydzielone na województwo podkarpackie - trzeba o nie walczyć. Na środę 

umówiliśmy się z burmistrzem Dębicy że porozmawiamy raz jeszcze o wspólnym programie 
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ropczycko-dębickim metropolitalnym w ramach RITÓW Regionalnych Ośrodków Wzrostu  

i będziemy próbować walczyć o środki na kulturę, na budowę biblioteki, czy w tym miejscu 

w którym mamy projekt czy w tym, o którym mówię o koncepcji. To wszystko przed nami, 

bo nie jest powiedziane, że środki będą w przyszłym roku, może będą za 2 lata. Mielibyśmy 

więcej czasu na przygotowanie programu architektoniczno-funkcjonalnego czy nawet  

i projektów. Sport - pan prezes klubu w osobie dyrektora centrum sportu i rekreacji mocniej 

akcentuje sprawę wejścia wreszcie po 5 latach nieurodzaju do IV ligi, trzymamy kciuki, bo to 

jest też kwestia prestiżu i też chcielibyśmy w dziedzinie sportu, w grach zespołowych mieć 

jedną, dwie, trzy drużyny gdzie by się pisało o Ropczycach, bo wtedy jest to też promocja 

Ropczyc. Magnezyty produkują wyroby ale te Magnezyty bardzo promują w świecie,  

w Polsce Ropczyce, bo to są zakłady Ropczyce i gdziekolwiek ktoś podpisuje umowy, czyta, 

akcje i udziały na giełdzie to czyta Ropczyce i to jest promocja. Tak samo jest z zespołami 

sportowymi. Jeśli mamy siatkówkę w II lidze to trochę o nas piszą i mówią, jakbyśmy mieli  

w III lidze najprawdopodobniej już nikt nie zwróci na to uwagi. Jeśli mamy klub piłki nożnej 

w V lidze kto na to patrzy, tylko fanatycy.  

Ostatnia informacja dotyczy wyboru ławników. Na lata 2016-2019 wybieramy jednego 

ławnika do orzekania w sprawach cywilnych lub karnych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie 

i trzech ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym  

w Ropczycach. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie  

i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 

30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu 

kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny ze względu na stan 

zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Kandydatów na ławników, wybieranych przez Wysoką Radę,  mogą zgłaszać prezesi 

właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane 

na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 

pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie 

miasta i gminy Ropczyce, w terminie do dnia 30 czerwca bieżącego roku. Zgłoszenia 

kandydatów można dokonać na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika poprzez złożenie 

karty w Urzędzie Miejskim w Ropczycach w biurze obsługi klienta lub listownie. Wzór karty 

jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Sprawiedliwości, prosiłem aby informatycy postarali się zamieścić na stronie 

internetowej gminy żeby można było pobrać. Jest jeszcze lista jakie załączniki trzeba 

dołączyć do zgłoszenia. Dziękuję. 

 

 

 

6. 

Przewodniczący Rady poinformował, że ma dla Rady Miejskiej do przekazania 3 informacje. 

Między innymi to co burmistrz przed chwilą zapoczątkował – wybory ławników. 

Poinformował, że do wypowiedzi burmistrza chce dodać, że wybory ławników to zadanie 

przypisane Radzie i Rada ma wybrać 4 ławników, jeden do Sądu Okręgowego i trzech do 

Sądu Rejonowego w Ropczycach. Jeżeli chodzi o sposób zgłaszania kandydatów, wszyscy 

radni w materiałach dostali, jak również przewodniczący zarządów osiedli i sołtysi. 

Informacja o wyborze ławników  - macie państwo tak jak wcześniej wymienieni, będzie 

informacja w „Ziemi Ropczyckiej” oraz jak burmistrz wspomniał na stronie internetowej. 

Jeżeli ktoś miałby jeszcze inną formę informacji o tym, to proszę zgłaszać, jeżeli nie to 

uznajemy, że taki sposób informacji jest wystarczający. Brak zgłoszeń. Przewodniczący Rady 

podsumował, że zostaje jak zaproponowane.  Druga informacja to sposoby powiadamiania  

o sesjach Rady. Jak wymaga statut gminy Ropczyce – na 7 dni przed sesją otrzymują 
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materiały radni, przewodniczący zarządów osiedli, sołtysi, oraz chcemy wprowadzić żeby 

taka informacja była zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Jak również 

dla zainteresowanych informacje o dacie sesji kiedy będzie - będą udzielane telefonicznie. 

Trzeci punkt dotyczy absolutorium za 2014 rok. W kwietniu każdy z radnych otrzymał 

sprawozdanie z wykonania budżetu opisowe wraz ze sprawozdaniami instytucji kultury oraz 

informację o stanie mienia komunalnego, przed dzisiejszą sesją radni otrzymali 4 

sprawozdania składające się na sprawozdanie finansowe gminy za 2014 rok oraz korektę 

sprawozdania opisowego. Jeżeli komuś by coś brakowało z tych materiałów to proszę się 

zgłosić, materiały są dostępne i proszę zabrać gdyż każdy radny powinien się zapoznać przed 

sesją absolutoryjną z tymi materiałami.    

 

 

 

7.  

Radny p. Marek Fic – Odnośnie schetynówki. Jest to z jednej strony bardzo dobre 

gospodarcze rozwiązanie na przyszłość bo koszty jakie ponieślibyśmy w przyszłości, to 

powiem, że jest to prewencyjne działanie bo są odcinki tej drogi na zboczach, woda nabiera 

prędkości nieduży opad, drenuje rowy, pobocza i drogi również , tak więc z gospodarczego 

bardzo pozytywnie. Natomiast jeśli idzie o użytkowanie też bardzo dobrze. Zagorzyce, 

Szkodna, część ludzi z tamtych miejscowości jeżdżą tą drogą. Droga przebiega na odcinku 

dość mocno zaludnionym, jest tam bardzo dużo domów, dużo dzieci, sklep – tak, że poprawi 

to bezpieczeństwo również przy niedużym nakładzie. Bo kosztorys był na 3 miliony niecałe, 

przetarg spięty na niecałe 2 miliony, półtora miliona czy milion czterysta dofinansowania, 

troszkę spadło to akurat  źle ale jeśli idzie o budżet gminy to jest bardzo dobrze 

przyszłościowo. Pojawiła się u nas trudność odnośnie zbiorników retencyjnych. Trudność  

w tym sensie, że zostało zorganizowane spotkanie na terenie Zagorzyc, 2 spotkania dolne  

i górne, a jeden ze zbiorników, część zbiornika – suchego polderu właśnie będzie się mieścić 

na terenie naszego sołectwa i nie zostali powiadomieni sołtys, burmistrz, ani mieszkańcy, 

którzy mają tam działki. Więc aby wyjść naprzeciw mieszkańcom  dobrze by było 

zorganizować spotkanie wiejskie, rozmawiałem z panem burmistrzem, ale chcę jeszcze tu 

podkreślić, że ludzie nie są przeciwni jako żeby zabezpieczyć Zagorzyce, Sędziszów tylko 

żyją w niewiedzy i stąd ten opór jest, tam są protesty, próbuje się i na mnie naciskać żeby 

oprotestować to ale na chwilę obecną nie bardzo jest co oprotestować bo nie wiadomo co. 

Prosiłbym o spotkanie z podkarpackim zarządem, z projektantami, żeby ludzi uświadomić 

żeby nie byli w niepewności, bo niewiedza powoduje dużo niepotrzebnych spięć i trudności. 

Może jeszcze jedną sekwencję podniosę – nie chochelka, ja myślę, że jedna łyżeczka –  

w nawiązaniu do informacji pana burmistrza.  

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – Nie będę się powtarzał to co mówiłem na komisji bo to 

by było zbyteczne, natomiast najświeższą wiadomość mam aby poinformować i zarazem 

podziękować panu kierownikowi Drozdowi, panu Pankowi z tego referatu jak również panu 

burmistrzowi za interwencję w generalnej dyrekcji dróg  publicznych ponieważ dziś do 

południa odbyło się spotkanie z przedstawicielami generalnej dyrekcji dróg publicznych  

i regionalnego zarządu dróg jak również z przedstawicielami policji. Uzgodnienia jakie 

zapadły na tym spotkaniu to przede wszystkim wstępne i przekazane będą do dyrekcji. Jeśli 

dyrekcja to zaaprobuje to będzie to robione. Mianowicie: dokończenie kawałka chodnika, 

zrobienie drogi w pasie drogowym jak również oznakowanie wyjazdu od południowej strony, 

jak również przejście przez jezdnię E4. Ale te zobowiązania jeśli będą wykonane również 

nałożą pewne koszty na gminę, mianowicie głównie chodzi o oświetlenie tego przejścia 

gdyby doszło do jego wykonania jeszcze w tym roku. Mówię o tym dzisiaj bo nie wiem kiedy 
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dadzą odpowiedź ale sądzę, że niedługo spotkamy się jeszcze raz w celu właściwego 

uzgodnienia co będzie robione w tym rejonie. Czyli ten postulat, który mieszkańcy zgłaszali 

byłby w toku załatwiania. Cieszy mnie fakt, że coraz częściej pan burmistrz mówi tu  

o Brzezówce, że Brzezówka zaczyna doganiać troszkę pozostałe sołectwa, bo była opóźniona, 

a cieszyłoby mnie jeszcze bardziej żeby jednak kiedyś ten budynek szkoły powstał.        

 

Radna p. Genowefa Ciosek – W imieniu mieszkańców przysiółku Kolawy dziękuję panu 

kierownikowi Drozdowi, pani Zosi za ekspresowe naprawienie kraty, która tam strasznie 

dokuczała ludziom. Jest naprawiona, w porządku i dziękują. Ale jeszcze proszą o naprawienie 

zjazdu z drogi, z mostu panie kierowniku, wie pan o co chodzi bo tam powstały duże dziury  

z jednej i z drugiej strony i bardzo proszą o naprawienie przy okazji jak będą remontowane 

drogi gminne. Mam jeszcze prośbę w imieniu mieszkańców, którzy pracują na drugą zmianę, 

czy by się nie dało przestawić świateł, które gasną o wpół do dwunastej i akurat wychodzą  

z autobusu i światło wtedy gaśnie i do domu idą po ciemku. Jak by to nie dużo kosztowało 

bardzo bym prosiła a może z drugiej strony z wieczora ująć te minuty. I mam zapytanie panie 

burmistrzu, bo się pytają niektórzy mieszkańcy jak są zaawansowane prace wywłaszczeniowo 

projektowe odnośnie budowy naszego stadionu koło zespołu szkół w Niedźwiadzie Dolnej. 

 

Radny p. Dariusz Herbut – Też zacznę od podziękowań. W imieniu mieszkańców osiedla 

Czekaj chciałem podziękować za długo oczekiwany ale wykonany remont kawałka ulicy 

Kwiatowej  i odwodnienia tej ulicy, bardzo to usprawniło życie w tym miejscu. Do tego 

podziękowania jeszcze prośba i zapytanie. Chciałem zapytać pana dyrektora Wojdona, bądź 

pana burmistrza bo pan burmistrz obiecywał to na zebraniu, chodzi mi o modernizację 

stadionu na Czekaju, miało to być wykonane w tym roku, czerwiec lada dzień, na razie nic się 

nie dzieje. Chciałem zapytać jaki jest harmonogram prac z tym związanych, czy będzie to 

realizowane, czy jak to się mówi obiecanki cacanki. 

 

Radny p. Dariusz Skórski – Muszę powiedzieć to, co mówiłem w kuluarach po sesji 

uroczystej odnośnie odznaczenia pana Gawlika jako zasłużonego dla gminy. Po usłyszeniu 

uzasadnienia na sesji uroczystej jestem jak najbardziej za. Rzeczą ludzką jest mylić się ale  

i trzeba się przyznać, więc się do tego przyznaję. Teraz łyżka dziegciu i goryczy, panie 

burmistrzu czy już wiadomo co z tym naszym nieszczęsnym przedszkolem, czy już pan 

burmistrz zdecydował jaka koncepcja będzie z tym przedszkolem czy dalej nic nie wiadomo. 

Druga sprawa to sprawa radosnej szkoły przy szkole, która dalej jest zamknięta nawet gdy 

sprzątaczki są w szkole do godziny 18. Rozmawiałem z nimi, nawet nie byłoby problemu 

żeby otworzyły,  ale przykaz pani dyrektor – nie wolno. Dzieci się pytają. Trzecia moja 

prośba proszę pana kierownika Drozda o wykonanie zestawienia dla mnie dróg, które są  

w gestii gminy a które się znajdują w moim sołectwie, żebym wiedział o które drogi 

ewentualnie mogę wnioskować o naprawienie nawierzchni.      

 

 

Burmistrz p. B.Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) - Jeśli chodzi o pytanie pana 

radnego Fica o zbiorniki retencyjne, rozumiem, że chodzi o zbiorniki w dorzeczu Budzisza  

i Zagorzyc, Szkodnej (radny M.Fic – tak i jeszcze dopływ). Spróbujemy zorganizować takie 

spotkanie o ile się zgodzi dyrektorka Wajdowa bo to jest w jej gestii. Teraz był etap 

konsultacji to byli dostępni. Takie spotkanie było i w Zagórzycach i w Sędziszowie  

i mieszkańcy, których to dotyczyło mogli tam pojechać, w sposób zwyczajowy sołtysi 

informowali. Myśmy też sołtysów zainteresowanych zapraszali tu, jeśli chodzi o dorzecze 

Wielopolki. Tu nie była przedstawiana sprawa koncepcji Budzisza i dopływów więc chyba 

nie mieliśmy powodu żeby pana sołtysa tu prosić bo nawet chyba nie ta grupa to 
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projektowała. Spróbujemy, nie ma przeszkód, jeśli tylko pani Wajdowa zechce przyjechać, 

spotkać się, wtedy pan sołtys będzie już zobowiązany odpowiednich mieszkańców zaprosić. 

Co do tej chochli, z wojska przypomina mi się miara, że chochla to trochę więcej niż inni, 

dlatego taka definicja – jak trochę więcej niż inni to chochla. Niech inni powiedzą czy  

u Marka jest chochla czy łyżeczka. Radny pan Nowakowski zreferował to co dzisiaj było 

spotkanie, to co było wynikiem zebrania wiejskiego w Brzezówce. Występowaliśmy do 

generalnej dyrekcji z tymi tematami, z prośbą o spotkanie na drodze. Dziękuję, że pan tam 

był, rozumiem, że sołtys Brzezówki też tam był i był pan kierownik Drozd, więc dalej 

będziemy mówić. Oczywiście jeżeli dojdzie do ugody i zechcą zainwestować w skręt do 

Dębicy i przejście to pewnie my się zgodzimy, że będziemy współfinansowali oświetlenie 

tego przejścia bo w tym rejonie byliśmy już blisko decyzji żeby doprowadzać tam prąd  

i oświetlić ale uznaliśmy, że te kilkadziesiąt tysięcy złotych to jeszcze nie w tym momencie. 

Ale gdyby to było połączenie również i zobowiązań ze strony generalnej dyrekcji to pewnie 

byśmy się dogadali. Jeśli chodzi o budowę szkoły,  na koniec czerwca mamy sesję - to jest 

moja prośba do pana przewodniczącego, żebyście państwo wiedzieli w ostatni piątek czerwca, 

poniedziałek, wtorek narada z dyrektorami - na tej sesji będzie po raz drugi przedłożony 

projekt zmiany organu prowadzącego dla szkoły w Brzezówce. Jeśli to zostanie przez 

Wysoką Radę przyjęte a wojewoda zatwierdzi to dopiero otwiera się przed mieszkańcami  

i państwem panie radny i panie sołtysie możliwość decyzji o przygotowaniu koncepcji 

rozbudowy budynku wielofunkcyjnego o skrzydło szkoły. Bo jeśli to nie zostanie podjęte 

przez Wysoką Radę albo uchylone przez wojewodę to się wycofuję z tych zobowiązań. Pani 

G.Ciosek mówi o naprawie zjazdu,  pan kierownik Drozd  jest, to na pewno się tym zajmie. Ja 

już dzisiaj decyduję, że pan Maciej Sikora niech wystąpi o zmianę przesunięcia czasokresu 

świecenia 15 minut, na to nas stać, a w Ropczycach trzeba jeszcze to poregulować. Mam 

prośbę do sołtysów i przewodniczących osiedli jeżeli zauważacie, że gdzieś u was  

w miejscowości lub w osiedlu tam gdzie jest oświetlenie nagle parę lamp nie świeci albo się 

robią dziury, że kolejne dwie, trzy lampy nie świecą proszę zgłoście to telefonicznie do pana 

kierownika Drozda lub bezpośrednio do pana Macieja Sikory. Jadąc z Wielopola,  

z Broniszowa, widzę, że szwajcarski ser w Łączkach, na ul. 3 Maja –  ludzie patrzą i nikt nie 

reaguje,  uważają, że wszystko wiemy a nie monitorujemy wszystkiego. Jak gaśnie jedna 

lampa to do jednej lampy zakład energetyczny nie przyjedzie ale do ciągu braku dwóch, 

trzech lamp.  Pan J.Krzych jest, to proszę żeby po mnie powiedział co wie na temat postępów 

prac w przygotowaniu się do uchwalenia szczegółowego planu zagospodarowania 

Niedźwiady Dolnej bo uchwalenie dopiero spowoduje możliwość wywłaszczenia albo próby 

dogadania się co do tego terenu pod obiekty sportowe. Pan radny Herbut mówi  

o modernizacji stadionu na Czekaju, rozumiem, że chodzi o deklarację, że tam przynajmniej 

będą sanitariaty z prawdziwego zdarzenia, czy tak (radny D. Herbut – o całkowitą 

przebudowę, o dociągnięcie wody) jak sanitariaty to z doprowadzeniem wody. Dyrektor 

Adam Wojdon odpowie po panu Krzychu, na jakim to jest etapie. Przyznaję, że powiedziałem 

na zebraniu, że jeśli będziemy mieli modernizowany Orlik na górce w wariancie 

poszerzonym, poszerzony to jeśli dostaniemy pieniądze, do końca przyszłego tygodnia będzie 

decyzja w Warszawie, ogłaszamy przetarg wariantowo przygotowywany. Jeśli w wariancie  

z dotacją to ten segment, który tam służy jako magazyn i sanitariaty będzie przeniesiony  

i uznałem, że mógłby być przeniesiony na Czekaj, dyrektor Wojdon ma inne zdanie, że 

przeniesiony do Lubziny. Niech pan Wojdon się wypowie. Pan radny Skórski, jeśli chodzi  

o przedszkole, moim zdaniem jest tak, że będziemy projektowali nowe przedszkole  

w parterze, na placu, który jest pomiędzy obecnym przedszkolem a budynkiem nowo 

wybudowanym, w którym jest sklep. Z rozszerzeniem placu zabaw później w głąb gdzie jest 

nasz teren  czysty i pusty. Ten budynek z uwagi na mieszkankę zostanie. Kiedyś powinien 

być poddany modernizacji i być może przeniesiona biblioteka tu żeby nie generować 
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inwestycji, że budujemy i nową bibliotekę i przedszkole. Przedszkola się nie da 

zmodernizować jeśli nie mamy dostępu do tych lokali, które zajmuje pani, która tam mieszka. 

Prawnie wykorzystaliśmy możliwości, które były. Więcej nie chcę walczyć o to. Tak się 

sprawa ma. Radosna szkoła. Panie dyrektorze zespołu oświaty, prośba o telefon do dyrektorki 

i moje polecenie, ma być radosna szkoła otwarta w godzinach dotąd dopóki są tam 

sprzątaczki. Natomiast sobota, niedziela ponieważ mówią, że wjeżdżają tam przy otwartej 

bramie i nawracają samochodami z piskiem, z rykiem wjadą w mur i coś, nikt tego nie widzi, 

to jest drugi plac zabaw przy przedszkolu. Jeśli go trzeba jeszcze poszerzyć, uzupełnić,  

z regulaminem dostępu w wolnych godzinach, do nocy, do zmroku, i w sobotę, w niedzielę. 

Niech z tego korzystają w godzinach do kiedy sprzątaczki zamykają i plac i bramę. I to jest 

decyzja i pani dyrektor ma się podporządkować. Które są drogi gminne, tak jest, myślę, że 

jeśli jest życzeniem któregokolwiek radnego żeby pan kierownik Krzych w uzgodnieniu  

z kierownikiem Drozdem przygotowali wam mapki pokazując, które są drogi gminne – nie 

ma problemu. Jeszcze raz podkreślam moim zdaniem wszystkie drogi gminne lub skarbu 

państwa w użytkowaniu gminy, które prowadzą do pól, lasów, nie  będą modernizowane  

w taki sposób jak sobie to niektórzy mieszkańcy wyobrażają np. sołtys z Pietrzejowej, droga 

na kapliczkę nie będzie budowana w asfalcie bo tam nie ma domu, do pól czy lasu będzie się 

można dostać po haszu albo po kamieniu bo tylko na to nas ewentualnie stać. Jestem zgodny 

wydać pieniądze publiczne podatników po to żeby puścić ełkę i przed żniwami drogi polne, 

gminne prowadzące do pól, lasów, wyrównać żeby sprzęt mógł dojechać bo pole, zboże itd. 

trzeba zebrać i dojechać ale nie ma mowy o tym żeby nas było stać z tych podatków - które są 

na poziomie sprzed 20 lat, bo doskonale wiecie że ciągle tak moderujemy podatki gruntowe, 

że one są niezmienne przynajmniej od 10 lat - nie ma na to środków. Musicie sołtysi  

i przewodniczący osiedli i radni powiedzieć ludziom, powiedzieć waszym obywatelom, 

waszym wyborcom, że naprawdę podatki, które płacą na rzecz gminy stanowią dla nich piąty 

problem z wydatków rodzinnych w ciągu roku. Naprawdę. To nie jest największy problem. 

Dużo większym problemem jest wyżywienie, utrzymanie dzieci, szkoła itd.. Na końcu 

dopiero jest podatek. Ale z tego podatku utrzymują w 50% swoje szkoły podstawowe  

i gimnazjalne, w 90% swoje przedszkola, w 100% oświetlenie uliczne, zimowe odśnieżanie, 

remonty, naprawy, w 100% domy kultury, biblioteki, pomagają utrzymać OSP w gotowości 

bojowej i wiele, wiele innych rzeczy jak pomoc społeczna, która np. dla mieszkańców naszej 

Małej jest dużo wyższa niż pełny przychód podatków z tej miejscowości do naszego budżetu 

gminy. Musimy to wiedzieć, muszą to ludzie wiedzieć, że - płacicie mówiąc wprost niskie 

podatki. Możemy mówić co chcemy ale to są naprawdę w stosunku do skali niskie podatki.  

I za te podatki niskie nie da się znaleźć jeszcze tyle środków żebyśmy remontowali drogi do 

pól i do lasów a właściciele i dzierżawcy w ogóle nie szanują tych dróg bo nie są w stanie 

orząc nawet zrobić wodnicy czy wtedy kiedy trzeba czasami motyką przekopać spływ wody 

albo popracować tak jak ja pracowałem jako chłopak chodzący do technikum mechanicznego 

w okresie przed pracami sezonowymi, wiosennymi i żniwami po 3 dni, para koni, ojciec, ja  

i sąsiedzi, pracowało po kilkanaście ludzi żeby mogli dojechać do swoich pól przez lasy  

i pola. Jak ktoś by chciał to zawiozę i pokażę jakie to drogi. Dzisiaj prawie już tych dróg nie 

ma bo są ludzie wygodni. Gmina w Wielopolu Skrzyńskim też dziś nie jest w stanie tych dróg 

utrzymać do tych pól, w większości zarosły już lasami. Jeśli nie są w stanie godzinę 

popracować rolnicy czy dzierżawcy na rzecz lepszego dojazdu do swoich pól to z ich 

podatków nie jesteśmy w stanie, w dobrym stanie technicznym tych dróg utrzymać. Ale 

proszę też sołtysów o kontakt z panem Józefem Drozdem bo znowu nie jest tak źle u nas 

abyśmy nie mogli puścić ełki na 2 dni na wszystkie drogi  gminne o takiej nawierzchni i przed 

żniwami je na tyle udrożnić żeby ciągnikiem i kosiarką czy kombajn do  pól dojechał.  

 

 



17 

 

8. 

Przewodniczący Rady zamknął 10 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej.     

         
 
 


