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Protokół Nr XII / 15 

z XII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 27 lipca 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. 13.15. – 15.20.  

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 12 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – mam prośbę o przyjęcie do porządku obrad 

autopoprawki do projektu 4.10., który mówi o zmianach budżetowych. W ramach tych zmian 

budżetowych po przekazaniu do Wysokiej Rady projektu uchwały otrzymaliśmy decyzję  

o przyznaniu nam 42 000 zł, zresztą wnioskowanych z rezerwy subwencji oświatowej na 

wyposażenie stołówek i pracowni klasowych w urządzenia. Chcielibyśmy te pieniądze wydać 

w miesiącu sierpniu na wakacjach, zatem Wysoka Rada musi wprowadzić je do budżetu. 

Proszę o rozważenie wprowadzenia do porządku obrad dwóch projektów uchwał rady. 

Projekt pierwszy – 4.11. dotyczyłby zgody Wysokiej Rady na wykonanie chodnika przy ulicy 

powiatowej na Granicach. Jeśli Wysoka Rada wyrazi zgodę w postaci uchwały to 

przekazujemy tą uchwałę z prośbą do samorządu powiatu o przyjęcie jej poprzez też 

stanowisko wyrażone w uchwale rady powiatu. Projekt drugi pod numerem 4.12. - w tym 

projekcie proszę o zgodę na zbycie trzech nieruchomości o powierzchni w sumie 13 arów. To 

są trzy działki przylegające do tych mówionych publicznie 7 hektarów na okrągło 

przeznaczonych pod sprzedaż, pod rozwój przemysłu. Te trzy działki nie były do końca 

wyprowadzone, już są. Nasz oferent wyraził życzenie, że chciałby też te działki w ramach 

całego kontraktu, jeśli już do niego dojdzie w sierpniu kupić. Aby tak się stało musi być 

wasza wyrażona wola. Bardzo proszę o przyjęcie do porządku obrad i również akceptację.  

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za - 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XI sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.zmiany uchwały Nr XXVII/267/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 września 

2012 roku w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zmienionej 

uchwałą Nr LVI/587/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 lipca 2014 roku, 

4.2.zmiany uchwały Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 

roku w sprawie podziału gminy Ropczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  
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i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej uchwałą Nr 

LVII/601/14 Rady Miejskiej w Ropczycach  z dnia 29 sierpnia 2014 roku, 

4.2.1.zmiany uchwały własnej Nr XL/489/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 

kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice, 

4.3.zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

4.4.dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

4.5.Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

4.6.stanowiska dotyczącego wydania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej  

w Rzeszowie niekorzystnej decyzji dla Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.  

w sprawie kontroli podatkowej, 

4.7.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 2888, 

4.8.odwołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach oraz radnych 

ze stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach, 

4.9.powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach oraz radnych 

do stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach, 

4.10.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

4.11.przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami 

powiatowymi, 

4.12.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 

 

3.  

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z XI sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 20 głosów, przeciw– 0, wstrzymujących się– 0. 

 

4. 

Przewodniczący Rady poprosił, aby zgodnie ze statutem po przedstawieniu projektu uchwały 

została przedstawiona opinia komisji do danego projektu. Przypomniał, że głosowanie jawne, 

zgodnie ze statutem odbywa się poprzez podniesienie ręki.  

 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/267/12 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Ropczyce 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym, zmienionej uchwałą Nr LVI/587/14 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 28 lipca 2014 roku – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały Nr XXVII/267/12 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z 28 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

zmienionej uchwałą Nr LVI/587/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z 28 lipca 2014 roku. Jest 

następstwem uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. 

Mickiewicza w Ropczycach z Gnojnicą i uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy 

ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową z drogą krajową nr 94 w Brzezówce. Zmiany polegają 

na tym, że w okręgu wyborczym nr 10 - osiedle Brzyzna dodaje się ulicę Jana III Sobieskiego 

a ulica Mickiewicza po zmianie otrzymuje brzmienie: numery nieparzyste od nr. 95 do nr. 

125 i numery parzyste od nr. 72 do nr. 96. W okręgu wyborczym nr 13 - osiedle Czekaj 

dodaje się ulicę Brzozową. W okręgu wyborczym nr 16 - osiedle Witkowice porządkuje się 

numerację w ten sposób, że ulica Mickiewicza otrzymuje numery nieparzyste od nr. 127 do 
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końca i numery parzyste od nr. 98 do końca. Generalnie granice okręgów wyborczych nie 

ulegają zamianie, zmianie ulegają tylko nazwy w poszczególnych okręgach wyborczych. 
 

Radny pan Andrzej Rachwał – zastępca przewodniczącego Komisji ds. gospodarki 

komunalnej oraz rozwoju gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki 

komunalnej oraz rozwoju gospodarczego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca bieżącego roku 

opiniowała projekty uchwał 4.1., 4.2., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.6, 4.7., 4.11., i 4.12. 

Pan Andrzej Rachwał przedstawił również opinię z posiedzenia Komisji ds. zdrowia  

i porządku publicznego - pozytywną opinię uzyskał projekt 4.5. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/267/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

28 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

zmienionej uchwałą Nr LVI/587/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 lipca 2014 roku 

została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 
4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/312/12 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Ropczyce 

na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych zmienionej uchwałą Nr LVII/601/14 Rady Miejskiej w Ropczycach   

z dnia 29 sierpnia 2014 roku – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Ropczyce na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej 

uchwałą Nr LVII/601/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z 29 sierpnia 2014 roku. Jest 

generalnie następstwem podjętej przed chwilą uchwały o zmianie okręgów wyborczych. 

Podobnie jak  w tamtej uchwale zmiany są w trzech obwodach głosowania. W stałym 

obwodzie głosowania numer 10 - osiedle Brzyzna zmienia się nazwę części ulicy 

Mickiewicza od nr 116a do nr. 118W za wyjątkiem nr. 118 na nazwę ul. Jana III Sobieskiego. 

Pozostała część ulicy Mickiewicza otrzymuje numery nieparzyste od nr. 95 do nr. 125  

i numery parzyste od nr. 72 do nr. 96. W stałym obwodzie głosowania nr 13 - osiedle Czekaj 

dodaje się ul. Brzozową. W stałym obwodzie głosowania nr 16 - osiedle Witkowice również 

nastąpiło uporządkowanie nieruchomości przy ul. Mickiewicza, która teraz będzie zawierała 

numery nieparzyste od nr. 127 do końca i numery parzyste od nr. 98 do końca. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

30 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Ropczyce na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej 

uchwałą Nr LVII/601/14 Rady Miejskiej w Ropczycach  z dnia 29 sierpnia 2014 roku została 

podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.2.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XL/489/06 

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Osiedla Witkowice – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska  
Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały własnej Nr XL/489/06 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice. 

Projekt jest następstwem uchwały Rady Miejskiej z 29 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy 

ulicy, drodze łączącej ul. Mickiewicza w Ropczycach z Gnojnicą. Do wykazu ulic osiedla 

Witkowice wprowadza się nazwę ulicy Jana III Sobieskiego.  
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XL/489/06 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice została podjęta 

przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 
4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki 

Mieszkaniowej - pan Józef Drozd. 

Proponuje się przyjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Proponowana treść uchwały brzmi następująco: 

Rada Miejska w Ropczycach uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się taryfy 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone poniżej: 1. wysokość cen i stawek opłat 

za dostarczoną wodę: dla gospodarstw domowych cena brutto - 3,06 zł, gospodarstwa 

domowe 3+ - 3,06 zł, pozostali odbiorcy - 4,02 zł, opłata abonamentowa bez zmian. 2. 

wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki: dla gospodarstw domowych - 6,64 zł, 

dla gospodarstw domowych 3+ - 6,64 zł, dla pozostałych odbiorców – 8,40 zł, opłata 

abonamentowa bez zmian. § 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody  

i odbioru ścieków na terenie Gminy Ropczyce  w okresie od 29 sierpnia  2015 r. do 28 

sierpnia 2016 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi  Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o.  w Ropczycach. § 4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

w Ropczycach ogłasza taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, 

w terminie do 7-miu dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. § 5. Nadzór nad wykonaniem 

uchwały powierza się Komisji d/s Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego 

Rady Miejskiej. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał  – zastępca przewodniczącego Komisji ds. gospodarki 

komunalnej oraz rozwoju gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki 

komunalnej oraz rozwoju gospodarczego opiniowała przedstawiony projekt uchwały. Na 

ośmiu członków obecnych na komisji za było 5, przeciw - 2, wstrzymujący się - 1. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny pan Dariusz Herbut – temat ten co prawda był omawiany szeroko na komisji, 

aczkolwiek wszystkich radnych nie było, również gości nie było, tak więc krótko pozwolę 

sobie parę słów na ten temat powiedzieć. Chciałem osobiście zgłosić całkowitą dezaprobatę 

nowych stawek dotyczących wody jak i ścieków. Jeżeli chodzi o wodę to jeszcze byłbym 

skłonny przyjąć te taryfy, natomiast jeśli chodzi o ścieki to jest troszkę przesada. Śledziłem 

ceny ścieków w sąsiednich gminach tj.: Kolbuszowa, Strzyżów, Dębica, Ostrów, Sędziszów  

i z przykrością chciałem was wszystkich poinformować, że cena m3 ścieków jest w naszej 

gminie większa o 50% niż w sąsiednich, ościennych gminach. Co prawda pan prezes PUK-u 

przedstawił nam na komisji różne swoje wyliczenia ale mimo wszystko nie potrafię 

zrozumieć tak wysokiej kwoty. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych tłumaczy się różnego 

rodzaju remontami, awariami, nowymi inwestycjami ale dobrze wiemy, że takowe inwestycje 

i remonty prowadzą wszystkie firmy tego rodzaju tak, że to nie jest żadne wytłumaczenie, że 

u nas jest taka cena, taka podwyżka z uwagi na inwestycje czy remonty bo wszyscy to robią. 

Nie jest też to korzystne z punktu widzenia nowo projektowanych kanalizacji sanitarnych. Już 

dzisiaj rozmawiając z ludźmi w terenie część chce się podłączać do sieci, część nie chce się 

podłączać do sieci, twierdzą, że są zbyt wysokie opłaty za ścieki. Teraz jeżeli znowu następna 

podwyżka będzie tym bardziej nowo projektowane sieci będą miały mniejszą ilość odbiorców 

ścieków a co za tym idzie załóżmy znowu za rok, czy dwa, czy trzy, gdy już wykonamy nowe 

odcinki np. na Gnojnicy, która teraz jest projektowana, ktoś będzie musiał ponieść cenę 
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budowy tej sieci, utrzymania tej sieci. Sieć na Gnojnicy będzie miała dość dużo kilometrów 

bo jest dużą wioską,  jeżeli podepnie się do kanalizacji tylko połowa mieszkańców, może 

mniej, Unia czy ministerstwo pomoże nam w budowie kanalizacji tylko co z utrzymaniem 

tych sieci. Będziemy musieli potem płacić za to wszyscy my pozostali odbiorcy. Myślę, że  

w drodze wyjaśnienia tyle wystarczy. Jeszcze chciałem powiedzieć, że jestem absolutnie 

przeciw.  

 

Radna pani Imelda Sobańska – ja na wstępie chcę powiedzieć, że będę głosować przeciwko 

tej taryfie ale chcę się usprawiedliwić dlaczego będę głosować przeciwko. Nie jestem 

generalnie przeciwko podwyżce taryf, tylko nie akurat w takiej wysokości. W uzasadnieniu  

w sprawie zatwierdzenia taryf, które otrzymałam w punkcie 6, pewnie to pisze zarząd 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych: ceny i stawki opłat w taryfie pozostają na 

niezmienionym poziomie od 2 lat. Otóż to jest nieprawda w 2013 roku do sierpnia cena 

ścieków wynosiła 4,63 zł, podaję te ceny bez VAT-u, natomiast od października, czyli to 

pewnie było od sierpnia cena ścieków wzrosła o 1,11 zł do kwoty 5,74 zł/m3, tak było przez 

2014 rok i do dzisiaj. Od sierpnia jest propozycja, aby cena m3 wynosiła 6,15 zł, ta cena 

wzrosła o 0,41 zł, natomiast cena wody wzrosła o 0,10 zł. Nie podoba mi się również różnica 

między ceną wody dla gospodarstw domowych i dla pozostałych odbiorców, tak oni są 

nazwani. Tu jest różnica 0,89 zł między m3 dla gospodarstw domowych i dla pozostałych. 

Natomiast różnica w ściekach 1,63 zł, ci pozostali odbiorcy za ścieki płacą 7,78 zł bez VAT. 

Dlaczego jest tak duża różnica nie umiem na to pytanie odpowiedzieć i pan prezes zarządu 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na komisji odpowiedział w ten sposób, że ścieki  

w jednej z oczyszczalni są tak zagęszczone, że trzeba kupować środki specjalne do 

rozcieńczenia tych ścieków bo ludzie oszczędzają wodę. Może by tej ceny wody nie 

podwyższać, może ludzie by tej wody używali więcej i nie trzeba byłoby do tych ścieków 

dopłacać. Nie rozumiem też, dlaczego taka ogromna różnica jest między ceną wody dla tych 

pozostałych odbiorców. W 2009 roku woda wzrosła o 0,75 zł a dziś już jest ta różnica 0,89 zł, 

natomiast ścieki były w 2009 roku 0,77 zł, taka była różnica, teraz już jest różnica 1,63 zł. 

Opłata abonamentowa w ciągu 2 lat wzrosła o 1 zł. To jest moje usprawiedliwienie się 

dlaczego będę głosowała przeciwko tak wysokiej podwyżce. Rozmawiałam z panem 

burmistrzem, prosząc go, aby się wycofał z tej dopłaty 0,20 zł do ceny ścieków gospodarstw 

domowych ale mnie przekonał, że to musi być bo wtedy cena wzrosłaby o ponad 8% a jeżeli 

będzie ta dopłata to wzrośnie tylko o 5,6%. Proszę państwa o głosowanie przeciwko przyjęciu 

tej taryfy.  

 

Radny pan Dariusz Skórski – ja swojego stanowiska chyba nie muszę mówić głośno bo od 

kilku miesięcy o nim mówię. Natomiast parę pytań technicznych do pana prezesa Środy, 

wprawdzie pewnie mi się zasłoni zapisami ustawy. Wielu mieszkańców Lubziny zgłaszało mi 

problem wylewania wody w czasie lata na przydomowe ogródki. Wylewa się tą wodę  

w ilościach tysięcy litrów w swoim gospodarstwie na podlewanie grządek, czy krzewów 

posadzonych, na wylewanie do basenu dla dziecka też. Orientowałem się w PUK-u można 

założyć taki dodatkowy wodomierz tylko za dodatkową opłatą. Tu moje drugie pytanie 

związane z poprzednim, czemu każdy mieszkaniec, każdy odbiorca posiadający jeden licznik 

w domu założony na wodę musi płacić dwie opłaty abonamentowe, również od ścieków skoro 

zczytujemy z jednego licznika. Dla mnie logicznym byłoby, aby tą opłatę płacić jedną, nie 

dwie a nie daj Boże trzy jak sobie założę licznik zewnętrzny. Czy nie ma możliwości przyjąć, 

gdy nie ma zamontowanego licznika na ściekach, że w przeciętnym gospodarstwie domowym 

90% zużycia wody z licznika stanowi zużycie ścieków. Pan prezes na pewno ma dokładne 

wyliczenia  w skali gminy z PUK-u, gdzie ileś milionów m3 wody jest zużyte a ileś tysięcy 

ścieków mniej trafia do układu sieci. Nawet na tej podstawie takie proporcje powinny być 
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moim zdaniem przyjęte do gospodarstwa, żeby ludziom ulżyć w cenie. Rachunki za wodę, 

ścieki co miesiąc, co 2 miesiące są największe, większe jak gaz dla przeciętnego odbiorcy. Co 

do stawek kolega Herbut poruszył, też porównywałem. Owszem, możemy usłyszeć zarzut, że 

Sędziszów podniósł stawki w tym roku znacznie. Po podniesieniu w Sędziszowie stawki za 

wodę, za ścieki razem wynoszą 8 zł. U nas summa summarum będzie prawie 10 zł. 2 zł na 

kubiku, przy przeciętnym zużyciu na mieszkańca 3 m3 jak jest w sprawozdaniu to robi duże 

koszty. W skali roku to jest paręset złotych na każdą rodzinę, które można zainwestować na 

zupełnie inne rzeczy. 

 

Radny pan Jan Rydzik – mam przed sobą czynsz. W tym czynszu jest taka pozycja koszty 

niezależne od spółdzielni i jest jeszcze taki punkt różnica wody. Co miesiąc mamy doliczaną 

jakąś kwotę 8 zł, 10 zł do każdego mieszkańca a mamy główny licznik w bloku, każdy ma 

licznik u siebie. Jest teraz prawdopodobnie elektroniczny odczyt, nikt nie chodzi nie 

sprawdza, to wszystko miało być zmodernizowane. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego do 

każdego mieszkańca dopisana jest różnica wody, jakaś kwota. Co miesiąc jest to różna kwota,  

w granicach od 7 zł -10 zł. Przez cały rok wiadomo to się uzbiera. Będę oczywiście głosował 

przeciw tej uchwale. 

 

Pan Janusz Środa – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach – może 

zacznę od sprawy różnicy w odczytach. My na każdym budynku mamy założony licznik do 

odczytu wody. On odczytuje wodę zużytą przez dany blok, daną wspólnotę. Wspólnota czy 

poszczególni mieszkańcy mają własne liczniki, które w jakiś sposób odczytują pomiar tej 

wody. Różnica w pomiarze między licznikiem głównym a licznikami poszczególnymi to jest 

ta różnica, która wynika z tego, że każdy licznik ma skalę dokładności, w zależności jeszcze 

od montażu czy jest zamontowany poziomo czy pionowo. Te różnice w odczycie mogą 

dochodzić nawet do 15%. Jeżeli są jakiś zastrzeżenia co do dokładności pomiaru, te liczniki 

wszystkie są legalizowane, one mają bardzo dużą klasę dokładności, jeżeli są jakieś 

zastrzeżenia co do pracy, odczytów tego licznika można to zakwestionować. Jeżeli firma, 

która legalizuje, sprawdza stwierdzi, że on pokazuje źle, to wtedy oczywiście ta reklamacja 

zostanie uznana i jeżeli państwo będziecie żądali rekompensaty za to, przedsiębiorstwo takie 

sytuacje uznaje. Z praktyki wynika, że te niedokładności są na tych mniejszych 

wodomierzach, które są różnej klasy, one mogą być klasy dokładności mniejszej niż ten 

licznik główny, powodują to, że ta różnica w jakiś sposób występuje. Ona występuje  

w literaturze nawet do 20%. U nas to jest około 10% -12%, w zależności od tego jak te 

liczniki są zamontowane na poszczególnych mieszkaniach, bo nie zawsze spółdzielnia 

dopilnuje, że te liczniki są zamontowane w układzie poziomym. Jeżeli są w pionowym już 

jest jakieś zakłamanie, jeżeli nie ma odcinka prostego przed i za licznikiem już jest jakieś 

zakłamanie. Gwarantuję, że ten licznik, który mierzy dany blok jest sprawny, dobry. Jeżeli 

ktoś ma zastrzeżenia można go reklamować. Pan Skórski – jeżeli chodzi o zakładanie 

podliczników, nie ma problemu można taki licznik założyć. Oczywiście każda praca wymaga 

zapłaty. My ten licznik musimy oplombować, sprawdzić, czy jest sprawny. Jest to opłata 

jednorazowa w wysokości 50 zł.  

Radny pan Dariusz Skórski – a potem abonament co miesiąc. 

Pan Janusz Środa - nie, jednorazowa. 

Radny pan Dariusz Skórski – ma pan niedoszkolonych pracowników panie prezesie w PUK-

u, trzeba płacić co miesiąc. 

Pan Janusz Środa - proszę pana co innego to jest abonament a co innego jest opłata 

legalizacyjna tego licznika i sprawdzenie. Jeżeli chodzi o opłatę abonamentową opłata 

abonamentowa jest to opłata stała. Jest to część kosztów stałych przeniesionych na opłatę 

abonamentową. Ustawa dopuszcza przeniesienie 15% kosztów stałych. Koszty stałe to są 
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amortyzacja, podatki, wynagrodzenia, są to koszty stałe wytworzenia 1 m3 lub odebrania 1 m3 

, do 15% można przenieść na opłatę abonamentową. Ta opłata abonamentowa została ustalona 

i w takim układzie u nas obowiązuje. Gdy nie ma licznika proszę pana, jeżeli wytworzymy 

jakiś majątek, jakiś element majątku pompownię, sieć on istnieje, jeżeli do tej pompowni jest 

przyłączony jeden człowiek to ta opłata stała byłaby bardzo wysoka. Jeżeli jest dwudziestu 

czy trzydziestu jest troszkę mniejsza ale za luksus tego, że się odkręca kran i woda jest cały 

czas, że można ścieki spuścić do kanalizacji w każdym momencie to przecież 

przedsiębiorstwo utrzymuje te swoje usługi wodo – kanalizacyjne w cyklu 24 godzinnym. To 

jest machina, która działa 24 godziny na dobę. To są setki pomp, mieszadeł, innych urządzeń 

do oczyszczania ścieków, dmuchaw, które cały czas pracują, które są cały czas w obsłudze. 

Pan Herbut jeszcze. Jeżeli pan sprawdzał w sąsiednich gminach muszę panu powiedzieć, że 

średnia cena wody i ścieków na Podkarpaciu to jest 10,79 zł brutto, bez dopłaty  

w Ropczycach to jest 9,70 zł, nie wiem gdzie pan sprawdzał. Jeżeli chodzi o podobne firmy, 

podobne gminy tak jak Strzyżów to jest 9,70 zł brutto, Brzozów 11,09 zł brutto, Nowa Dęba 

10,40 zł, Dynów 10 zł. 

 

Radny pan Dariusz Herbut – a Ostrów, Sędziszów, Dębica?  

Pan Janusz Środa - Urząd Gminy Dębica - Brzeźnica cena brutto ścieków i wody 12 zł. Po 

dopłacie przez gminę 10,17 zł. To są wszystko ceny na 2015 rok. My de facto tą taryfę 

zatwierdzamy jakby rok do przodu, czyli ona będzie obowiązywała w 2016 roku do 29 

sierpnia. Wydaje mi się, że pan tu nie podał wszystkich przykładów.  Ja nie mówiłem, że 

awarie. Główny wzrost cen, który jest pokazany, dałem państwu wykresy to są podatki, 

amortyzacja. Amortyzacja to jest od inwestycji unijnych, które firma zrealizowała. Była taka 

możliwość, że program RPO przewidywał dofinansowanie do przebudowy wodociągów. 

Zrobiliśmy dwa etapy przebudowy wodociągów w Ropczycach, przebudowaliśmy 70% 

wodociągów w Ropczycach, ponieśliśmy koszty, wydaliśmy z własnych pieniędzy 35% około 

1 000 000 zł, z tym, że takie inwestycje niosą za sobą później składniki cenotwórcze czyli 

amortyzacja, amortyzacja od zrealizowanych inwestycji. Wiemy, że 2 lata nie było wody 

podnoszonej, to jest ok. 200 000 zł. Ale ta cena nie poszła o 200 000 zł jakby pan zauważył, 

jakby pan przedzielił przez ilość metrów sześciennych, tylko na wodzie poszła o 70 000 zł 

przychód, czyli znaleźliśmy  oszczędności gdzie indziej, żeby tej ceny wody nie podnosić. 

Drugi składnik cenotwórczy to podatek, podatek od tego co wytworzymy. Niestety zgodnie  

z ustawą o rachunkowości, zgodnie z ustawą o dostawie wody i odbiorze ścieków to są 

czynniki cenotwórcze, które muszą być wliczone w cenę. Przy każdej kontroli UKS-u, innych 

instytucji, jeżeli ktoś by wynalazł, że my tych czynników cenotwórczych nie wliczymy to jest 

ukrywanie przychodu, podlega pod ustawę karno-skarbową. Ale staraliśmy się zaleźć 

oszczędności na innych pozycjach. Wierzcie mi państwo, że te oszczędności były bo ta cena 

byłaby jeszcze wyższa. Wycięliśmy wszystkie koszty, które były możliwe do wycięcia. 

Spotykaliśmy się tu kilkukrotnie z burmistrzem, żeby tą cenę jeszcze w jakiś sposób 

dopasować. Wzrost cen po dopłatach to jest 3,7% na wodzie i 3,9% na ściekach. Pani 

Sobańska odnośnie uzasadnienia cen. Mówimy tutaj o czynnikach kosztowych podatku, 

amortyzacji ta cena jak dobrze pani zauważyła wzrosła kilka lat temu bo nowa inwestycja 

rzędu 15 000 000 zł weszła w koszty działalności przedsiębiorstwa i wpłynęła na cenę. Ona 

wpłynęła na cenę skokowo. Jakbyście państwo przeanalizowali te ceny w przeciągu kilku lat, 

tak jak pani mówiła cena wody w 2011 roku była 2,77 zł, czyli de facto 4 lata temu, ona 

później wzrosła delikatnie a ostatnio była 2,73 zł w 2015 roku. Różnica między ceną wody 

gospodarstw domowych i pozostałych. Na gospodarstwach domowych marża zysku jest 0,  

w pozostałych jest marża zysku, która pozwala firmie normalnie funkcjonować. Każda firma 

jak działa musi jakiś minimalny zysk osiągnąć, dlatego jest ta różnica, ona jest przerzucona na 

pozostałych. 
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Radny pan Grzegorz Bielatowicz – ja może nie w formie pytania do pana prezesa ale 

chciałem odnieść się do kwestii podwyżki wody. Zawsze kwestia ustalenia nowych taryf 

budzi kontrowersje w tej radzie a pracuję w tej radzie ładnych parę lat. Jako obywatel też 

jestem przeciwny podwyżkom bo każdy chyba ma to w sobie, że woli dostać złotówkę niż 

wydać złotówkę. Z drugiej strony na nas jako na radnych spada ciężar odpowiedzialności za 

to, żeby można odkręcić kurek i ta woda żeby płynęła w należytym stanie przy odpowiedniej 

jakości. Nie chcę być tutaj rzecznikiem pana Środy, po prostu wyrażam swoje prywatne 

zdanie i zdanie radnego. Rozumiem całą tą skomplikowaną machinę, co pan prezes 

przedstawił. Kwestia utrzymania studni, pomp, oczyszczalni ścieków, cała eksploatacja  

i koszty z tym związane. Szanowni państwo musimy mieć świadomość tego ciężaru, który 

spada na nas. To nie tak, że sami sobie wymyśliliśmy, że sami będziemy decydować  

o kwestiach stawek, podwyższenia czy obniżenia. To spada na nas, ustawodawca przewidział 

to. My mamy możliwość rozmowy, negocjacji, pertraktacji. Wypracowany został taki 

kompromis a nie inny. Z drugiej strony rada wychodzi naprzeciw mieszkańcom dopłacając te 

parę złotych do tego, po to, żeby ta podwyżka nie była tak uciążliwa. Bardzo proszę kolegów 

radnych, żeby podejść odpowiedzialnie do tego. Niektórzy z państwa radnych mogą sobie 

snuć różne dywagacje, mogą się stawiać w roli dobrego wujka, że będę głosował przeciw. 

Każdy z nas ma jakiś bunt w sobie ale musimy ponosić ciężar odpowiedzialności za to, że 

jesteśmy tutaj na tej sali, że decydujemy o takich sprawach, nieraz o takich ważnych 

sprawach jak zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków. Jedna sugestia do pana  

z gazety, proszę to tak sformułować, że nie rada podniosła stawki, tylko rada zaakceptowała, 

zatwierdziła. Ja się nie boję odpowiedzialności ale proszę to ująć tak, że nie rada podnosi 

tylko rada akceptuje, zatwierdza. 

 

Radny pan Dariusz Skórski - a propos odpowiedzialności. W ustawie jest tak, że nawet, 

gdyby rada nie przyjęła te stawki i tak wejdą tak, że ja będę namawiał do głosowania przeciw. 

Natomiast a propos odpowiedzialności, parę miesięcy temu podnosiliśmy kapitał zakładowy 

PUK-u o 60 000 zł czy 600 000 zł, duża istotna różnica ale nie pamiętam ile. Panie prezesie 

czy pracownik, który błędnie naliczył stawkę podatku poniósł jakąś odpowiedzialność za to, 

że gmina musiała tyle pieniędzy dopłacić do przedsiębiorstwa na podniesienie kapitału 

zakładowego, czy nikt nie poniósł tej odpowiedzialności. 
 

Pan Janusz Środa - według mnie myli pan pojęcia, nie ma pan pełnej wiedzy na temat tego jak 

to funkcjonuje. Prosiłbym, żeby się pan z tym dogłębniej zapoznał. Ciężko mi panu w tej 

chwili to wyjaśnić. Jak się spotkamy w cztery oczy to panu wyjaśnię. Na pewno gmina nie 

poniosła dodatkowo żadnych kosztów z tego tytułu. Korzyść taka była, że mieszkańcy nie 

zapłacili tych pieniędzy w trakcie tych kilku lat. Ja bym prosił radnych, chciałbym 

zaapelować, żeby jednak zagłosowali za tą taryfą. Naprawdę ta taryfa jest ustalona na 

minimalnym poziomie. To co mogliśmy wyciąć, te koszty zostały wycięte a ta taryfa pozwoli 

normalnie funkcjonować przedsiębiorstwu, normalnie inwestować, normalnie naprawiać 

awarie, doprowadzać tą wodę i odbierać ścieki w miarę niezawodnie. Prosiłbym o głosowanie 

za. 

 

Radny pan Marek Fic - dużo było mowy na temat stawek ale być może za mało na temat 

inwestycji. Inwestycja kanalizacji w Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli to jest projekt na około 

30 000 000 zł, 48 kilometrów linii kanalizacyjnej i to nie jest wszystko. Miałem posiedzenie 

rady sołeckiej w ubiegłym tygodniu, podnieśli głos przedstawiciele przysiółków Podlas, 

Lipnica, Budy, którzy pozostają bez kanalizacji. Ludzie się wręcz domagają wpięcia do 

kanalizacji. Ja bym jednak apelował o zdroworozsądkowe podejście, bo przyglądając się 

ostatnim wyborom prezydenckim naród szanuje wybór, oczywiście ale mówi się obniżymy 
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wiek emerytalny, teraz do referendum niech się naród wypowie, później zabraknie pieniędzy, 

naród się wypowiedział. Nie popełnijmy tego błędu, racjonalnie, zdroworozsądkowo, każdy  

z nas ma jeden głos. Proszę o wsparcie, żeby te środki na inwestycje były na poszczególne 

sołectwa. Na wsi nie mamy kanalizacji, z naszych podatków dopłacamy do kanalizacji 

różnym miejscowościom a z tego nie korzystamy. Chcielibyśmy być częścią, abyśmy mogli 

skorzystać.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków została podjęta przy:  za – 15 głosów, przeciw - 4, wstrzymujących 

się –1. 

 
4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych – Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej - pan 

Józef Drozd. 

Proponuje się przyjąć uchwałę w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych. Proponowana treść uchwały brzmi następująco: Rada 

Miejska w Ropczycach uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dopłatę do 1m3 wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi 

dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 złotego 

brutto na okres od 29.08.2015 do 31.12.2015 roku. 

2. Ustala się dopłatę do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do 

oczyszczalni ścieków dla taryfowych grup odbiorców: 

a/ gospodarstwa domowe – w wysokości 0,20 złotego brutto na okres od 29.08.2015 do 

31.12.2015 roku. 

b/ gospodarstwa domowe 3+ – w wysokości 0,85 złotego brutto na okres od 29.08.2015 

do 31.12.2015 roku. 

§ 2. 1. Dopłata do wody i ścieków zostanie przekazana Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych 

Sp. z o. o. w Ropczycach dostawcy wody i odbiorcy ścieków, na podstawie rozliczenia ilości 

dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. 2. Dopłata dla Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach będzie przekazywana w kwartalnych ratach, po 

zakończeniu kwartału. § 3. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Ropczyc. § 4. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. § 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.08.2015 r. 

 

Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 lipca opiniowała i analizowała projekt 4.4. w sprawie 

dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, zaopiniowała 

go pozytywnie, jednogłośnie.  

 

Uchwała w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 
4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie – p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ropczycach – pan Wiesław Rygiel. 

Projekt dotyczy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-

2010. Ten akt prawa miejscowego wynika z obowiązku nałożonego ustawą o samorządzie 

gminnym jak również odpowiednich przepisów w związku z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Projekt uchwały zmierza do prolongowania okresu funkcjonowania 

tegoż programu na lata 2015-2020, poprzedni okres funkcjonowania programu zakończył się 
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na roku 2014. Również zawiera szereg zmian aktualizacyjnych związanych między innymi ze 

zmianą składów personalnych funkcjonariuszy policji obsługujących określone rejony 

swojego działania, autopoprawki, które zostały przedstawione państwu radnym  

w odpowiedniej korespondencji dzisiaj przedłożonej przez biuro rady. Są one też wynikiem 

prac komisji. Charakter prolongacyjny tego dokumentu jak również aktualizacyjny  

i porządkowy. Chce tylko podkreślić w najogólniejszym zarysie bo dość szczegółowo było 

zagadnienie dyskutowane na komisji, że problem przemocy jest wciąż bardzo istotnym 

problemem na terenie gminy Ropczyce ale i w kraju. Jego ilustracją jest chociażby to, że 

ubiegłym roku założono tzw. Niebieskie Karty w liczbie 59. To są stwierdzone urzędowo 

fakty zaistnienia przemocy. Nieodłącznie w tych przypadkach występował również alkohol 

przy tego rodzaju zdarzeniach. Ogółem ucierpiało 146 osób, 87 osób spośród tego grona to 

osoby do 18 roku życia. Oczywiście większość z tych osób to kobiety, zresztą szczegółowe 

informacje znajdują się w dokumencie, który macie państwo przed sobą. Chcę podkreślić, że 

problem nie maleje, problem się utrzymuje, nawet występuje niewielka tendencja wzrostowa 

jeśli chodzi o stwierdzone zjawisko przemocy. Natomiast bardzo prawdopodobne, że to 

urzędowe stwierdzanie przemocy to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ krzywdzeni 

ani krzywdzący niechętnie o tej przemocy wspominają i niechętnie dzielą się taką informacją 

z otoczeniem. Te dane ilustrują fakt urzędowego stwierdzenia przemocy, natomiast na pewno 

nie oddają do końca skali problemu, który wciąż występuje. Inne cele przyjęcia programu to 

są cele określone w spodziewanych efektach i ocenie prowadzonych działań: 1. Zmniejszenie 

rozmiaru zjawiska przemocy domowej. 2. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy. 3. 

Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar przemocy w rodzinie. 4. Spadek liczby 

przypadków przemocy w rodzinie. 5. Spadek liczby rodzin w których interwencje są 

podejmowane wielokrotnie. 6. Zwiększenie społecznej wrażliwości. 7. Zwiększenie 

kompetencji służby, instytucji, organizacji społecznych. Program, który jest przedłożony 

Wysokiej Radzie nie zmierza do tworzenia nowych instytucji, nowych organizacji, ma 

charakter głównie porządkujący, aktualizujący, umożliwiający działalność tych instytucji  

w następnym przedziale czasowym oraz sięgnięcie po ewentualne środki unijne na różne 

formy wsparcia w tym obszarze z nowej perspektywy finansowej. W związku z tym, że 

komisja i ośrodek pomocy i inne środowiska jak komenda policji, ośrodek zdrowia, sąd 

uznają za istotne te działania, potwierdzają ich konieczność, bardzo proszę o przyjęcie tego 

projektu uchwały.  

 

Radny pan Andrzej Rachwał – przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego 

poinformował, że ww. komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.5. 

 

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie została 

podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 
4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego wydania przez 

Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie niekorzystnej decyzji dla Zakładów 

Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w sprawie kontroli podatkowej – Burmistrz Ropczyc – 

pan Bolesław Bujak. 

Ten projekt Wysokiej Rady został przygotowany, trochę inicjowany przeze mnie, 

zaaprobowany przez komisję. Tym projektem chciałbym zaprosić Wysoką Radę do wyrażenia 

dezaprobaty dla sytuacji związanej z interpretacją określonej sytuacji finansowej w Zakładach 

Magnezytowych przez inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. Sytuacja ta jest 

generalnie wszystkim znana, aczkolwiek w dwóch, trzech zdaniach chciałbym ją jeszcze 

przywołać jako podstawę i uzasadnienie do przedstawionego Wysokiej Radzie projektu 

uchwały. W latach 2007-2008 były popularne tzw. kredyty walutowe, które mniej więcej 
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polegały na zróżnicowaniu wartości złotówki w stosunku do innych walut. W skrócie 

nazywano to opcjami walutowymi. W tych opcjach walutowych przez 2-3 lata część firm do 

których ten „projekt” był skierowany przez niektóre banki wydawał się bardzo korzystny. 

Niwelował on skutki znaczących podwyżek wartości pieniądza poza złotówki. Jednak  

w końcowej fazie tego projektu okazało się, że firmy, które skorzystały z tej opcji walutowej 

znacząco straciły. Straciły również nasze Zakłady Magnezytowe. By uchronić się przed tą 

stratą zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości bez mała 10 000 000 zł. Te opcje walutowe 

spłacono. Niemniej jednak strat tych nie można było wpisać w koszty przedsiębiorstwa, 

również pochodnych tych strat, czyli odsetek od tak zaciągniętych kredytów na niwelacje 

opcji walutowych. Nie było jasnej w przepisach interpretacji przez ostatnie lata. Ostatnie 

kontrole UKS-u skierowane do tych przedsiębiorstw wskazywały, że jeżeli przedsiębiorstwa 

zaliczył te straty do kosztów to popełniły nieuzasadniony błąd i należało naliczyć zwrot do 

budżetu państwa w postaci nałożonych decyzją UKS-u kar. Kara dla Zakładów 

Magnezytowych to bez mała 10 000 000 zł. Kara z którą nie zgadzają się Zakłady 

Magnezytowe uznając, że interpretacja jest niejasna, nie ma podstawy prawnej, powoduje 

olbrzymie trudności finansowe Zakładów Magnezytowych, zakładu który dla nas, dla 

Ropczyc, dla samorządu jest drugim co do wielkości płatnikiem podatku od nieruchomości, 

również największym na dziś zatrudniającym miejscową ludność. W sumie w spółce 

Zakładów Magnezytowych na terenie Ropczyc pracuje bez mała 600 osób a w cały holdingu 

ponad 800. Mamy obawy, czy tego typu interpretacja na pewno ma pełne podstawy prawne  

i czy wprowadzenie jej w życie poprzez ostateczną decyzję w procesie odwoławczym nie 

spowoduje braku płynności finansowej Zakładów Magnezytowych, w konsekwencji pewnej 

restrukturyzacji, czytaj zwolnień, minusa po stronie strat na kilka lat co też może powodować, 

że miasto i gmina Ropczyce nie zobaczy z CIT-u, czyli podatku dochodowego udziału przez 

najbliższe kilka lat. W tym projekcie uchwały sprzeciwiamy się takiej daleko idącej 

interpretacji inspektorów  Urzędu Kontroli Skarbowej. Oczekujemy stanowiska organów 

władczych, czyli Ministra Finansów, by jednak ta interpretacja była korzystna dla wszystkich 

tych przedsiębiorstw, które wpadły w pułapkę opcji walutowych na przykładzie Zakładów 

Magnezytowych ale oczywiście kierujemy adres pod kątem Zakładów Magnezytowych bo to 

jest firma nasza. Nasz wywód, nasze uzasadnienie podpiera ostatnia uchwała Komisji 

Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej, na której pani poseł i przewodnicząca 

komisji Krystyna Skowrońska z Mielca wniosła temat przy udziale przedstawicieli tych firm 

poszkodowanych z naszego terenu m.in. zarządu Zakładów Magnezytowych. Końcowo 

Komisja Finansów Publicznych podjęła dezyderat skierowany do Ministra Finansów, żeby ten 

sławetny art. 16 w ustawie inaczej zinterpretować, uznając, że firmy mają prawo wliczyć  

w koszty straty z opcji walutowych. Gdyby ten dezyderat został przyjęty przez Ministra 

Finansów to cała procedura odwoławcza byłaby już nieaktualna i można by powiedzieć, że 

Zakłady Magnezytowe ratują płynność finansową i również nie mają ewentualnych strat  

w wysokości opisywanej w mediach ok. 10 000 000 zł. Liczymy więc, że wszystko dobrze się 

skończy ale sądzę, że nasza uchwała, jeśli Wysoka Rada taką podejmie i dotrze do Ministra 

Finansów będzie też tą małą kropeczką przeważającą szalę na temat przyjęcia interpretacji 

zgodnej z dezyderatem Komisji Finansów Publicznych. Mam też głęboką nadzieję, że  

w konsekwencji tych turbulencji interpretacji skarbowych zarząd Zakładów Magnezytowych, 

który podjął decyzję o przeniesieniu siedziby firmy Zakłady Magnezytowe Ropczyce do 

Warszawy zmieni również swoją decyzję i przywróci tą siedzibę w Ropczycach, co po 

pierwsze jest powodem do niewątpliwej chluby dla Ropczyc bo szczycimy się tym od wielu 

lat i pokazujemy, że Zakłady Magnezytowe Ropczyce to spółka giełdowa o takiej nazwie, 

poprzez samo uczestnictwo w giełdzie promuje Ropczyce ale również wierzyliśmy, że 

wcześniej czy później firma ta będzie przenosić dochody właściciela, również właścicielom 

giełdowym a część z tych dochodów zgodnie z ustawą o dochodach z CIT przypadnie  
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w udziale mieszkańcom miasta i gminy Ropczyce. Jeżeli nie zostanie przywrócony adres 

Zakładów Magnezytowych Ropczyce to ten ewentualnie przyszły udział w zyskach  

w ramach CIT-u przypadnie w udziale mieszkańcom miasta Warszawa. Sądzę, że nasza 

decyzja będzie z jednej strony wspierała oczekiwania i wielką determinację zarządu 

Zakładów Magnezytowych by wybronić się przed tą bardzo niekorzystną interpretacją  

i bardzo dużymi stratami bo 10 000 000 zł na okrągło to jest wielka strata, którą trzeba by  

w ramach zysku wypracować w następnych latach a po drugie może przyczynić się do 

odwrócenia niekorzystnej dla Ropczyc i mieszkańców miasta i gminy Ropczyce decyzji 

zarządu Zakładów Magnezytowych. W związku z tym w treści, którą macie Wysoka Rado 

przed sobą bardzo bym prosił o rozważenie i podjęcie tej uchwały.  

 

Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego wydania przez Dyrektora Urzędu Kontroli 

Skarbowej w Rzeszowie niekorzystnej decyzji dla Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” 

S.A. w sprawie kontroli podatkowej została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się –0. 

 
4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach, działka 2888 – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego 

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie, nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce, jako działka 

ewidencyjna nr 2888 o powierzchni ogólnej 26 arów 26 m2, z przeznaczeniem do zasobu 

nieruchomości. Działka stanowi obecnie własność Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Nieruchomość położona jest za Spółką Akcyjną Eurovia Polska, w stronę magistrali 

kolejowej. Nabycie nieruchomości umożliwi Gminie Ropczyce przyszłościowe utworzenie 

większego obszaru do zaoferowania inwestorom. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – zastępca przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej 

oraz rozwoju gospodarczego poinformował, że komisja ds. gospodarki komunalnej oraz 

rozwoju gospodarczego opiniowała projekty 4.7., 4.11. i 4.12.. Projekty uzyskały pozytywną 

opinię komisji. 

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 2888 

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

 
4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczących stałych komisji 

Rady Miejskiej w Ropczycach oraz radnych ze stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach 

– Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Józef Misiura. 

Przewodniczący Rady przedstawił objaśnienie do projektów 4.8. i 4.9. Przewodniczący 

Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego złożył pisemną rezygnację  

z funkcji, co rada formalnie powinna potwierdzić oraz dokonać wyboru  przewodniczącego. 

Jest to paragraf 1 projektu uchwały 4.8.  Od kilku kadencji w  radzie utworzyła się zasada, że 

każdy radny należy do dwóch komisji stałych. W związku z tą okolicznością jaka powstała  

w wyniku złożonej rezygnacji powstały propozycje zmian osobowych w komisjach stałych 

naszej rady, które są zawarte w projektach uchwał 4.8. i 4.9. Również ci radni o których 

mowa w paragrafach 2 i 3 projektu 4.8. wyrazili zgodę na ich odwołanie z funkcji lub 

przynależności  do komisji. 

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej  

w Ropczycach oraz radnych ze stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach została podjęta 

przy: za – 15 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 4. 
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4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji 

Rady Miejskiej w Ropczycach oraz radnych do stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach 

– Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Józef Misiura. 

Projekt uchwały wynika z poprzedniego projektu 4.8.. Wyjaśnienie zostało przedstawione. 

Radni, o których mowa w projekcie uchwały wyrazili zgodę na objęcie tej funkcji, jak  

w projekcie uchwały.  

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne proponowane kandydatury do tego projektu 

uchwały i czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos. Nie zgłoszono innych kandydatów 

ani chęci zabrania głosu. 

 

Uchwała w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej  

w Ropczycach oraz radnych do stałych komisji Rady Miejskiej w Ropczycach została podjęta 

przy: za – 15 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 4. 

 
4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 

2015 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały, łącznie z autopoprawką dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 

2015 rok.  W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody 

budżetu, łącznie z autopoprawką o kwotę 150 500 zł. Są tutaj w składzie dochody bieżące  

i majątkowe. W zwiększeniach dochodów bieżących są pozycje dotyczące zwiększenia 

subwencji ogólnej dotyczące wyposażenia stołówek oraz wyposażenia szkół podstawowych, 

jest tutaj również dotacja celowa jaką otrzymaliśmy od Województwa Podkarpackiego na 

modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 35 000 zł. Są tutaj również 

wypracowane w ciągu pół roku dodatkowe dochody przez Urząd Miejski np. opłata za zajęcie 

pasa dochodowego, czy opłata za korzystanie z przystanków autobusowych. Również  

w składzie zwiększenia dochodu są wyznaczone środki  jakie otrzymaliśmy z PZU na 

finansowanie zadania prewencyjnego w wysokości 4 500 zł. Również grupą zwiększającą 

dochody są dochody majątkowe w wysokości 30 000 zł – środki otrzymane na zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zmniejsza się dochody w kwocie 289 563,00 zł. Są tutaj 

zmniejszenia po części dotacji na zadaniach: remont krytej pływalni oraz remont Orlika przy 

Zespole Szkół nr 2, w związku z podpisanymi ostatecznie aneksami, w związku  

z dofinansowaniem na poszczególne zadania. Tabela nr 1 przedstawia poszczególne 

zwiększenia dochodów. Tabela nr 2 zawiera również kwoty, które odnoszą się do zmniejszeń  

i zwiększeń wydatków na poszczególne zadania realizowane w związku ze zwiększeniem 

dochodów czy zmniejszeniem. Również w projekcie uchwały dokonuje się przeniesienia 

planowanych wydatków w kwocie 134 232 zł. Są to przeniesienia poszczególnych zadań 

realizowanych przez Urząd Miejski, placówki oświatowe, czy Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Przede wszystkim jest tutaj ujęta dopłata do grupy taryfowej wcześniej 

podjętej uchwały. 

 

Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 lipca analizował projekt 4.4. w sprawie zmian  

w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok i została przyjęta pozytywnie. 

 

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

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

 

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi - Kierownik Referatu Dróg  

i Gospodarki Mieszkaniowej - pan Józef Drozd. 
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Proponuje się przyjąć uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

zadania zarządzania drogami powiatowymi. Chodzi o przejęcie drogi powiatowej przy ulicy 

Leśnej na osiedlu Granice, żeby można kontynuować budowę chodnika ponad 200 metrów, 

wymagana jest państwa uchwała. Następnie my się zwrócimy o podjęcie uchwały  

w starostwie i spisanie stosownego porozumienia. Proponowana treść uchwały brzmi 

następująco: Rada Miejska w Ropczycach uchwala co następuje: § 1.Przyjmuje się od 

Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zarządzanie drogą  powiatową tj. Nr 1360 R ulicą 

Leśną w Ropczycach   (działka nr  ewid. 2022) w zakresie wykonania chodnika  na okres do 

31 października 2015r.  § 2.Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zawarcia porozumienia  

z Zarządem Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego określającego  warunki jego realizacji.  

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. § 4.Nadzór nad wykonaniem 

uchwały  powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej w Ropczycach. § 5.Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania 

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

 

4.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej  

w Ropczycach – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, część 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, położonej 

w Ropczycach, przeznaczonej w planie miejscowym na cele produkcyjne, składowe  

i magazynowe, niezbędnej do poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej 

oznaczonej jako działka nr 3200, na rzecz właściciela tej nieruchomości, po dokonaniu jej 

sprzedaży, oznaczonej jako działki 215/5 o powierzchni 54 m2, 216/3 o powierzchni 611 m2, 

2237/5 o powierzchni 27 arów 40 m2, przeznaczonej w planie miejscowym na cele 

produkcyjne, składowe i magazynowe, niezbędnej do poprawy zagospodarowania 

nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 3200, na rzecz właściciela tej 

nieruchomości, po dokonaniu jej sprzedaży. Działki stanowią własność gminy Ropczyce. 

Nieruchomość położona jest przy ulicy Przemysłowej. Z uwagi na brak dostępu do drogi 

publicznej działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 

 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach została podjęta przy: za – 

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

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Jak zwykle informację o pracy 

urzędu miejskiego, jednostek organizacyjnych, spółek zacznę od informacji o sprawach  

z zakresu infrastruktury drogowej i małej architektury bo tych spraw zwłaszcza w okresie 

sezonu inwestycyjnego jest najwięcej i też wzbudza to najwięcej pytań czy też pozytywnych 

emocji jeśli się coś robi. W zasadzie przełamaliśmy większość przygotowywanych wcześniej 

dokumentów pod przetargi, ostatnie przetargi z tego zakresu rozstrzygamy. W dniu 

dzisiejszym np. podpisaliśmy umowy na 11 odcinków ulic i dróg o nawierzchni asfaltowej 

czyli przebudowa, modernizacja, z ostatniego przetargu rozstrzygniętego na korzyść 

Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Dębicy. Jest to w sumie ponad 2.000 metrów 

bieżących. Jedna z większych inwestycji obok programu budowy schetynówka Gnojnica 

Podlas, Zalas. Na tej inwestycji roboty są kontynuowane, jesteśmy jakby w 1/3 zakresu robót. 

Sądzę, że powinniśmy w terminie zrealizować.  Pierwsze faktury płacimy i wystąpiliśmy do 

wojewody o refinansowanie części tych nakładów. Ogłosiliśmy przetarg, który wkrótce 
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powinniśmy rozstrzygnąć na kolejny odcinek modernizacji drogi Ropczyce Poręby 

Chechelskie czyli ulica – droga na peryferiach miasta Ropczyce. Odcinek chyba 700 metrów. 

I tu też mamy dotację w wysokości 85% kosztów. W zasadzie dziś, jutro jesteśmy na 

ukończeniu dofinansowanej z programu rządowego drogi Mała Granice, to jest ponad 1 700 

metrów bieżących drogi, dojazd do kilkunastu rodzin. Ta droga będzie całkowicie skończona 

wtedy kiedy nadleśnictwo Dębica również swoje 2 odcinki drogi w ramach tego ciągu 

zmodernizuje na nawierzchnię asfaltową. Mamy, deklaracje, porozumienia, z których wynika, 

że do końca października powinni się wyrobić. Idzie to wolniej, inaczej niż u nas, 

deklarowaliśmy pomoc ale jest procedura przyjęta w nadleśnictwie i sądzę, że to będzie 

wykonane. Więc ten sygnał poprzez państwa radnych, sołtysów może przenieść się do 

mieszkańców, że zgodnie z naszymi deklaracjami dopięliśmy również tą część modernizacji 

tej drogi. Również ogłosiliśmy przetargi na chodniki. Ostatni przetarg po naszej stronie ale 

dopiero wtedy kiedy będzie uchwała rady powiatu o przyjęciu również pozytywnie naszej 

deklaracji wyrażonej uchwałą rady jeśli chodzi o odcinek chodnika na Granicach.  

Zdeklarowaliśmy poprzez podpisanie umowy współfinansowanie budowy 315 metrów 

chodnika przy drodze wojewódzkiej na Czekaju. Sądzę, że wraz z przetargiem, który 

rozstrzygamy chyba jutro na budowę chodników przy Mickiewicza i w Czekaju na ulicy 

Słonecznej, to zamykamy większość grubszych prac.  Chcemy zakończyć te roboty do końca 

września i uważam, że z poważniejszych prac remontowo-budowlanych, modernizacyjnych 

na drogach w tym roku to jest tyle. Natomiast przygotowujemy dokumentację, która pozwoli 

złożyć wniosek-aplikację do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odcinek drogi  

w Niedźwiadzie i liczymy, że chociaż nie będzie łatwo, ten odcinek drogi otrzyma 

dofinansowanie. Również przygotowujemy dokumentację pod złożenie wniosku we wrześniu 

do programu rządowego, nazywamy go w skrócie również schetynówką, chociaż to już jest 

inny program. Tu chcielibyśmy złożyć wniosek na ciąg dróg w Lubzinie, które to drogi, 

przedłożymy Wysokiej Radzie w sierpniu na sesji rady. Ponadto gdzie trzeba, remontujemy 

nawierzchnie, jeśli ona jest żwirowa, haszowa. Potrzebne są wciąż dalej modernizacje 

przepustów niektórych, to też robimy i również konserwacja rowów przydrożnych poprzez 

koszenie, poprzez tam gdzie trzeba koparką odmulenie. Wymieniliśmy kolejnych kilka 

słupów oświetleniowych na stylowe w Ropczycach od kościoła do sądu, ta strona jest 

zakończona. Będziemy co roku to centrum jakby poszerzać o trzy, o cztery lampy stylowe, 

żeby zbytnio nie obciążyć naszego budżetu z tej pozycji, ale żeby co roku coś w centrum 

Ropczyc w tym zakresie zrobić. Zakończyliśmy wykonanie oświetlenia na ulicy Leśnej, 

Ogrodniczej czyli na granicy dwóch osiedli kilka lamp. Zakończyliśmy oświetlenie o czym 

wcześniej była mowa w Ropczycach na osiedlu św. Barbary. W chwili obecnej 

przystąpiliśmy do ogłoszenia przetargu na oświetlenie drogi powiatowej Niedźwiada Budy 

Niedźwiada Dolna centrum koło szkoły. Zobaczymy jaka to będzie kwota i ocenimy 

możliwości czy w tym rejonie jeszcze jesteśmy w stanie w tym roku coś z oświetlenia 

zrealizować bo mamy tam jeszcze gotowe 2 projekty techniczne. Wystąpiliśmy na wniosek 

pana przewodniczącego osiedla Śródmieścia o wytyczne do podwieszenia lamp na ulicy 

Wierzbowe Miasto i na ulicy powiatowej Sucharskiego. Z zakresu małej architektury 

związanej z komunikacją staramy się pozostałe pasy malować jeśli trzeba, zabezpieczamy 

bariery, malujemy, dobudowujemy bariery  w miejscach zagrożenia, mamy zamówione 3 

wiaty przystankowe, chcemy wymienić na E4 w Ropczycach Wesoła. Te 2 przystanki są 

wciąż malowane w sposób trochę skandaliczny niekiedy, chcemy żeby zakończyła się ta 

ciągła presja; co wymalujemy, to pomalują i będą tam 2 przystanki poliuretanowe i jeden  

w Ropczycach Chechłach na ul. 3 Maja. Również drobne prace ale kosztowne jak: 

przebudowa chodnika w Chechłach św. Anny do kościoła, zakończono na okoliczność 

odpustu św. Anny, odcinki chodnika na św. Barbary przy żłobku Armia Krajowa czy jak już 

wcześniej mówiliśmy przy ulicy powiatowej Piłsudskiego w kierunku osiedla Północ. Na  
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bieżąco służby odpowiednie utrzymują koszenie traw w centrum miasta, pielęgnacja zieleni, 

zakładanie nowych elementów zieleni, formowanie krzewów, drzew, to jest praca ciągła, 

wtedy kiedy susza podlewanie, wymiana donic kwiatowych, podwieszanie na nowych 

stylowych lampach oświetleniowych, wciąż ukwiecanie i upiększanie miasta – to będziemy 

poszerzać i robić na miarę możliwości łącznie z wymianą ławek stylowych w centrum miasta, 

koło fontanny bo po trzech, czterech latach ławki próchnieją. W tym miesiącu na dodatki 

mieszkaniowe wydaliśmy 5 tys. zł. W zakresie inwestycji kubaturowych sezon jest w pełni.  

Tu większość przetargów została przeprowadzona, teraz jest realizacja, etap nadzoru. 

Liczymy na dobrą współpracę ze wszystkimi wykonawcami, na dobrą pogodę i na jak 

najmniej problemów. Zwłaszcza tam gdzie są modernizacje, remonty, tam są różne 

dodatkowe prace nieuniknione i spory i problemy. Wykonawcy chcieliby jak zawsze żeby 

koszty były niezmienne, my byśmy chcieli zapłacić nie więcej tylko mniej, żeby wszystko 

było wykonane dobrze, więc ogrom pracy jeśli chodzi o naszych pracowników referatów 

inwestycyjnych, modernizacyjnych i również wynajętych służb zewnętrznych. Rozpędziliśmy 

wszystkie prace w kontynuacji: Lubzina OSP, Brzezówka budynek wielofunkcyjny, 

modernizacja basenów, budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 1  - to te większe. Nie 

wszystkie przetargi wyszły. Unieważniliśmy przetarg i ponawiamy, jest już ogłoszony, na 

modernizację Orlika na górce, zobaczymy jak będzie po drugim przetargu. Nikt się nie zgłosił 

do przetargu na projektowanie pełnej infrastruktury na scalonym terenie – pod budownictwo 

mieszkaniowe czyli osiedle Mehoffera za rondem. Ogłaszamy po raz drugi w ofercie 

skierowanej do konkretnych biur projektowych. Mam nadzieję, że ta propozycja zostanie 

podjęta przez niektóre biura projektowe i wybierzemy najlepszą ofertę. Rozstrzygnęliśmy ale 

jeszcze niepodpisana umowa na modernizację żłobka. To jest modernizacja terminowa  

i niezwykle ważna bo 1 stycznia zgodnie z dotacją dzieci w tym żłobku powinny mieć swoje 

miejsce. Również sporo projektujemy, przyjęliśmy pierwszą wstępną koncepcję rozbudowy 

zespołu szkół nr 1 o halę sportową z częścią widowni ale nie jest to hala o funkcji 

widowiskowej. Również mamy program przygotowany pod budowę przedszkola w Lubzinie  

i chcemy to zakończyć do końca września żebyśmy mieli ugruntowany pogląd co chcemy  

w przyszłości wybudować. Projektujemy przyszkolne boiska o nawierzchni poliuretanowej, 

na część mamy już gotowe projekty, na część przygotowujemy dokumentację pod zgłoszenia. 

Sporo jest prac projektowych na obiektach innych – strażackich, sportowych typu Mała 

zakończona już w zasadzie pozwoleniem na budowę czy rozbudowa w przyszłości 

pomieszczeń dla klubu sportowego Inter. Podobnie jest z inwestycjami liniowymi jak Łączki 

Kucharskie, jak Gnojnica chodzi o kanalizację i teren kanalizacji sanitarnej dla Brzezówki, 

kanalizacja deszczowa dla przemysłu przy ulicy Przemysłowej – wszystko na etapie 

projektów, te prace też są niezwykle ważne i wymagają sporo uwagi.               

Jesteśmy w okresie wakacji więc pewnego rodzaju uspokojenie jeśli chodzi o oświatę. 

Wysupłaliśmy w budżecie gminy około 250 tys. zł – więc w zasadzie we wszystkich 

placówkach oświatowych są różnej skali remonty większe, mniejsze i małe. To nie jest duża 

kwota ale przy założeniu, że sporo inwestujemy w obiekty sportowe, które służą dzieciom, 

młodzieży między innymi wspomniany basen, Orliki, żłobek to wszystko można łączyć  

z oświatą, to uważam, że jest to maksymalny wysiłek, który gmina w okresie wakacyjnym, na 

placówkach oświatowych ponieść może. Jak wcześniej była mowa w uchwale rady 

pozyskaliśmy 42 tys. na doposażenie. Zwróciliśmy się z wnioskiem o rezerwę subwencji 

oświatowej gdzie się nam obligatoryjnie należy 130 parę tys. zł. Te środki finansowe nie 

wzbogacą naszego budżetu, one były w budżecie miasta i gminy założone jako środki, które 

posłużą na wdrożenie od 1 września projektu i programu związanego z zabiegami 

zdrowotnymi dentystycznymi dla dzieci najmłodszych, dzieci w wieku klas pierwszej, 

drugiej, nie wiem do końca czy trzeciej. Chcielibyśmy tak jak na przykładzie nauki pływania 

dwa roczniki, ciągle te same objęte są programem dowozu i nauczania pływania, w tym 
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najmłodszym etapie, gdy uzębienie już jest to drugie, ostateczne, często się psuje i te zabiegi 

dentystyczne objęłyby wszystkie dzieci, nieważne z jakich rodzin, o jakich dochodach. To 

byłaby też i propozycja dla rodziców, na początek uczymy, pokazujemy, dofinansujemy ze 

wspólnego budżetu a później niech rodzice w dalszym wieku dzieci dbają jak zaczęło się coś 

dobrego w tym względzie robić. Ogłosiliśmy czy ogłaszamy tuż, tuż przetarg na te usługi 

dentystyczne. Mamy nadzieję, że znajdziemy usługodawcę bo jest trochę dzieci z różnych 

szkół. Zobaczymy jak ten projekt zostanie przyjęty  przez rodziców, bo przez dzieci to 

wiadomo jak –  kto lubi żeby mu coś robiono i żeby bolało, ale jako starsi, odpowiedzialni 

wiemy, że tak trzeba. To byłby ważny projekt i program nasz kadencyjny, rady, burmistrza, 

realizowany bo nie chodzi o jeden rok jeśli go wprowadzimy i jeśli zostanie pozytywnie 

przyjęty przez rodziców, przez nauczycieli, to chcemy go kontynuować jak program związany 

z nauką pływania w naszych szkołach. On też sporo kosztuje ale to jest jeden z elementów 

polityki prospołecznej, wrażliwej, kierowanej ze wspólnego budżetu do najmłodszych, do 

najważniejszego kapitału bo cokolwiek robimy to robimy pod kątem dzieci, młodzieży, czy 

następnego pokolenia. Niektórzy uważają, że im więcej dróg byśmy wybudowali to po pięciu, 

ośmiu latach one się rozsypią i trzeba kolejne dywaniki asfaltowe i kolejne przepusty 

natomiast to co nie zrobimy dla dzieci, dla ich kapitału społecznego, osobowego to już nigdy 

nie zrobimy bo mija czas i mija okres kiedy coś można a potem jest za późno. Przypomnę, 

żeby państwo radni i sołtysi byli informatorami, w kręgu rodziny, w kręgu znajomych, że na 

wakacjach obowiązują nas terminy jeśli chodzi o dzieci i młodzież związane  

z przyznawaniem stypendium szkolnego w nowym roku szkolnym, to także zakup 

podręczników wyprawka szkolna. Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy 

mieszkają na terenie naszej gminy, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł 

netto na osobę. Jeśli chodzi zaś o wyprawki szkolne czyli zakup podręczników i wyposażenia 

to dotyczy on w tym roku uczniów klas trzecich szkoły podstawowej i czwartej klasy 

technikum, warunek, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 574 zł lub 

jeśli w rodzinie występuje sieroctwo, ciężka choroba, bezrobocie to dochód może być na 

osobę wyższy.  

Jeśli chodzi o kwestie związane z obecnym terminem czyli żniwa bo one się już znacząco 

rozpoczęły, są zaawansowane zwłaszcza rzepakowe, jęczmienne, powoli kombajny wchodzą 

na pola upraw pszenicy, aura nam sprzyja, dziękujemy Panu Bogu, że przechodzą burze, 

deszcze ale nie są dla nas trudne i oby tak dalej żebyśmy zakończyli żniwa i będziemy się 

modlić, żeby nas w sierpniu ominęły, bo zdarzały się w sierpniu na terenie naszej gminy duże 

i ostre burze. To będzie dobry rok, jak będzie tak jak było do tej pory. Staramy się aby drogi, 

które są gminne i które prowadzą do pól były przejezdne, staramy się aby obejmować jakieś 

potrzeby w zakresie rolnictwa, włącznie z tym, że dotyczy to również zainteresowania 

szczególnego skupiskami występowania barszczu Sosnowskiego, inwentaryzujemy te 

obszary, współpracujemy ze strażakami, staramy się ściągnąć środki finansowe na 

zabezpieczenie. Podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska jeśli 

chodzi o neutralizację zadaszenia azbestowego, ponad 20 tys. dotacji, dokładamy do tego 

kilka tysięcy złotych bo 15% i kilkanaście zabudowań może być zneutralizowanych jeśli 

chodzi o zadaszenie azbestowe.  

Skupiamy się też na straży żeby wyposażenie na wypadek większych zagrożeń było. Co roku 

poprawiamy. Mamy zrobione w ostatnim miesiącu 3 jednostki OSP jeśli chodzi o system 

selektywnego alarmowania. To nie jest tanie urządzenie, bo 3 jednostki Gnojnica Dolna, 

Granice, Witkowice kosztowały 23 tys. zł. Są to kolejne jednostki tym systemem objęte. 

Obchodziliśmy tydzień temu jubileusz OSP Gnojnicy Woli 50-lecie, będzie we wrześniu 

kolejna uroczystość OSP Okonin. W OSP Gnojnica Wola wykonaliśmy przy pomocy pracy 

strażaków, na inwestycji z budżetu na zakup materiałów, zabezpieczenia nieruchomości od 

strony koryta rzeki żeby nie doszło przypadkiem do nieszczęśliwych wypadków. Dziękuję 
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strażakom za zaangażowanie bo tam gdzie strażacy dają wkład pracy to łatwiej znaleźć 

złotówki na materiały czy inne wyposażenie. Ogłosiliśmy przetarg na zakup samochodu 

lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzezówka. Sądzę, że w ciągu miesiąca ten nowy 

samochód będzie zakupiony i będziemy się starali myśląc powoli o przyszłym roku rozważać 

możliwość zakupu kolejnego samochodu, dla kolejnej jednostki, żadna jednostka jeszcze nie 

jest typowana, a w przypadku możliwości objęcia dotacją ze środków europejskich 

Regionalnego Programu Operacyjnego, bierzemy pod uwagę drugą jednostkę krajowego 

systemu ratownictwa czyli Ropczyce Brzyzna. Jeśli taki projekt byłby zawężony finansowo 

albo nie było możliwości złożenia wniosku to będziemy rozważać czy wraz z innymi 

sponsorami tudzież ze Skarbem Państwa nie bylibyśmy w stanie nie 2016 ale 17, myślę, że 

takie możliwości by były zakupić taki samochód, który kosztowałby nie te 190 tys. jak 

wspomniany dla Brzezówki ale w granicach 600 do 700 tys. jeśli ma to być samochód średni 

ratowniczo gaśniczy taki jaki  powinny mieć jednostki w krajowym systemie ratowniczym.  

Inne sprawy na wakacjach to z dziedziny kultury, z dziedziny zabezpieczenia wolnego czasu 

dzieciom, młodzieży poprzez możliwość korzystania z basenów otwartych, z boisk 

sportowych, również ze szkół. Otwieramy od poniedziałku czy są otwarte, kolejne szkoły jeśli 

chodzi o półkolonie – Mała, Niedźwiada Dolna, zachęcamy inne szkoły do współpracy w tej 

dziedzinie, z innymi podmiotami, tutaj wspiera kuratorium, tutaj wspiera również fundusz 

związku młodzieży wiejskiej Wici. Wszystkim sponsorom, również prywatnym za pomoc  

w zakresie logistycznej, organizacyjnej działalności związanej również i ze środkami 

finansowymi i zabezpieczeniem opieki dla dzieci na tych półkoloniach – bardzo dziękuję. Bo 

cokolwiek by nie powiedzieć to tych środków podatnika a więc budżetu gminy na wszystko 

nie starcza. Gdybyśmy przyznali, że starcza to byłoby nieprawdą i nie ma potrzeby tak 

mówić, natomiast zwracać się do wielu różnych sponsorów prywatnych, instytucjonalnych 

jest sprawą dyrekcji szkół, różnych organizacji ale i samorządu też i będziemy zawsze 

pamiętali o każdym wkładzie, o każdym udziale, o każdym sponsorze, by w odpowiednim 

czasie o takich osobach, o takich firmach, o takich instytucjach napisać, podziękować  

i powiedzieć. Interesuje nas nawet kilkaset złotych na zakup książek, na wsparcie działalności 

kulturalnej, artystycznej, naszych domów kultury i wszelka pomoc dla wielu zwłaszcza 

stowarzyszeń sportowych, a jest ich kilkanaście, jest niezwykle ważna i cenna i też chcemy za 

to podziękować. Przygotowanie do sezonu sportowego się już rozpoczęło, większość klubów 

wdrożyła swoje programy związane z treningami, przygotowaniem bazy sportowej. Ważnym 

wydarzeniem kulturalnym na terenie naszego miasta będą dożynki. Dziękuję wszystkim 

paniom, panom sołtysom, przewodniczącym osiedli, szefowym kół gospodyń wiejskich  

i całym organizacjom kół gospodyń wiejskich jak również radom sołeckim i radom 

osiedlowym, radnym – którzy podejmują trud żeby wspólnie, razem zorganizować zespoły 

dożynkowe bo to nie tylko wieniec, który nastręcza wiele pracy i wiele problemów i kwestia 

pomysłu i kwestia wykonania i kwestia zorganizowania ludzi i to jest trochę prezentacja 

sołectwa, jak co roku, tradycyjnie w mieście. Dziękujemy bo bez zespołów dożynkowych, 

bez wieńców jedna z ważnych imprez wypadłaby z mapy naszej kulturalnej. Póki żyje jeszcze 

pokolenie, które uprawia pola pszenicy, ziemniaków mimo że to wiele kosztuje i nastręcza 

czasami wiele i bólu bo jak przyjdą dziki zniszczą i zryją i trzeba do tego dołożyć to ja 

rozumiem tych rolników, póki są łany jęczmienia, pszenicy i innych zbóż, warzyw to róbmy 

święto dziękczynienia, pokażmy że rolnicy jeszcze są, funkcjonują chociaż dokładają  

z różnych innych źródeł. Ważne jest przy okazji pokazanie mocnego przemysłu przetwórstwa 

rolno-spożywczego na terenie naszego miasta bo to też jest podstawa i pracy dla wielu 

mieszkańców Ropczyc i podstawa funkcjonowania samorządu bo chociażby podatek od 

nieruchomości od Cukrowni stanowi dla nas znaczący dochód i jest niezwykle ważny.  

Tyle chyba z informacji istotnych, od miesiąca do miesiąca przekazuję informacje czasem  

z wyprzedzeniem to co przygotowujemy nawet po to żeby były pytania czy podpowiedzi. 
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Mówię o odniesieniu się do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, że typujemy drogę  

w Niedźwiadzie, mówię o programie schetynówka gdzie typujemy drogę w Lubzinie bo 

trzeba przygotować, złożyć odpowiednie wnioski we wrześniu żeby ewentualnie w przyszłym 

roku w lutym, w marcu dowiedzieć się czy mamy środki finansowe z tych dotacji i łączyć 

swoje środki i coś dzięki temu więcej zrobić. Informuję, że jeszcze raz pisemnie złożyłem 

deklarację panu staroście o współfinansowaniu w 50% udziału własnego w przypadku 

złożenia przez starostwo ropczycko-sędziszowskie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na przebudowę drogi i budowę chodnika wraz z mostem relacji Czekaj Brzezówka 

Lubzina. Przeprowadziłem też rozmowę z panem starostą, był trochę zdziwiony, że starostwo 

może składać wnioski, potwierdziliśmy to jeszcze raz u nas na bazie ustawy, merytorycznie 

Robert Kuraszkiewicz. Myślę, że pan starosta jest przekonany po tej rozmowie, że niektóre 

służby powiatowe, które twierdzą, że powiat nie składa wniosków czy nie ma prawa złożenia 

do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosku, są w błędzie. Mam nadzieję, że to nie 

przeszkodzi w tym żeby przynajmniej wniosek jeden z terenu miasta i gminy Ropczyce przez 

powiat był złożony w sytuacji takiej gdzie deklarujemy znaczący udział w tym 

współfinansowaniu. Dziękuję za podjęcie decyzji dzisiaj najważniejszej dotyczącej kwestii 

wody i ścieków. Każdy radny dzisiaj podejmował decyzję w swojej świadomości niezależnie 

ale z dużą odpowiedzialnością o całość gminy bo chcę przypomnieć, że prezes Środa miał 

rację, że to z tych środków finansowych budujemy nową infrastrukturę wodociągowo-

kanalizacyjną. Pewnie gdybyśmy się 2 lata temu nie zgodzili na stawki, które przez 2 lata 

ostatnio funkcjonowały to nie mógłby zrealizować przebudowy wodociągu Lubzina 

Przymiarki co jest podstawą do uruchomienia budowy wodociągu dla Okonina, Łączek 

Kucharskich  również dla Niedźwiady w najbliższej przyszłości i skorzystania być może  

z pieniędzy, które są ewentualnie do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Budujemy, rozpoczynamy kolejne osiedle domów wielorodzinnych – czyli pierwszy blok, 

mamy na uwadze budowę kolejnych bloków ale żeby te bloki mogły być zamieszkane  

i kolejne budowane ktoś musiał z własnych środków czyli z tych środków wybudować 

kanalizację sanitarną ona jest prawie na ukończeniu, wodociąg, ktoś inny ciepłociąg, 

pamiętajmy, że to też są te inwestycje. Pamiętajmy jak wielu spośród naszych mieszkańców 

chce budować domy w terenie gdzie funkcjonuje infrastruktura PUK-u wodociągowa  

i kanalizacyjna i negocjuje z PUK-iem koszty budowy przyłącza. Przepisy są tak niejasne, tak 

skonstruowane trudno, że jeśliby tutaj nie było jednak pewnego marginesu dochodów 

większych, które by pozwalały po niższej kwocie albo inaczej kupić o wartości trochę niższej 

częściowo zapłacić przez PUK za tą infrastrukturę to być może część tych inwestorów 

własnych rodzinnych domów mogłaby się przenieść gdzie indziej. Gdybyśmy całkowicie 

zamrozili te stawki na wysokości jak sprzed dwóch lat to mogłoby się okazać, że mrozimy też 

możliwość budowy domów jednorodzinnych, że byśmy i tak z pieniędzy podatnika musieli 

budować kanalizacje, przyłącza dla bloków, które budujemy. To wszystko jest bardzo 

misternie poukładane. Mogę jako przedstawiciel właściciela, którym jest każdy mieszkaniec 

miasta i gminy, pilnować ilości etatów, zatrudnienia. Generalnie prezes z tej kompetencji się 

wywiązuje, nie ma zwiększenia zatrudnienia. Natomiast jak wszędzie jest wołanie  

o minimalne podwyżki związane chociażby z  wysokością inflacji i nie ukrywam, że można 

mrozić podwyżki przez rok, dwa ale więcej się nie da bo dzisiaj w kraju wszyscy od opozycji 

poprzez rządzących mówią, że rzeczywiście pobory najniżej zarabiających są za niskie, za to 

nie da się utrzymać rodziny na godziwym poziomie. Jak tak to nie mówmy, że mamy to koło 

dalej trzymać bardzo mocno, nie wolno podwyższyć żadnych mediów to znaczy nie dać 

nikomu podwyżki. Jeśli zrobi tak 2,5 tysiąca gmin, że nie podwyższy najniższych stawek płac 

wielu pracownikom, jest nas razem 780 etatów, największy zakład pracy, jeśli powiemy 

kolejny rok bez podwyżek, powie tak 2,5 tysiąca gmin w skali kraju to sami podważamy tą 

dzisiaj filozofię potrzeby zmian w zakresie  zwiększenia dochodów. Uważam, że jeśli  ten rok 
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przekonaliśmy naszych współpracowników w wielu naszych jednostkach organizacyjnych 

również i w spółkach, że zamrożone są płace to w przyszłym roku waloryzację wprowadzić 

powinniśmy i powinno się wprowadzić w całym kraju. Jeszcze raz daję wyraz, że uważam, że 

wynagrodzenie pracownika na najniższych stawkach jest za niskie i to jest zwykle praca na 

przymus, niewolnicza. Zwłaszcza młodym ludziom trzeba dać szansę trochę więcej zarobić. 

To nie znaczy, że w ten sposób daję  jakby przyzwolenie szefom naszych spółek czy 

jednostek organizacyjnych do ekstrawaganckiego podwyższenia poborów, ale w granicach do 

5%, w sytuacji gdzie rok czy dwa lata wcześniej nie było żadnych podwyżek to waloryzacja 

płac powinna następować i gdyby w wielu innych dziedzinach też tak było to nakręciłyby się 

dochody, nakręciłyby się od tego podatki. 

               

6. 

Radny p. Marek Fic – Chcę podziękować za przybycie i pomoc w przygotowaniu 

uroczystości 50-lecia OSP w Gnojnicy Woli. Taka uroczystość nie zdarza się często bo 50 lat 

to szmat czasu. Kolejne podziękowania chciałem skierować do radnych powiatowych za 

wsparcie przy odmuleniu przepustu przy drodze powiatowej. Dojdzie to do skutku, mam 

informacje, powiat zobowiązał się, że wezmą samochód WUKO czy jakiś i spróbują udrożnić 

ten przepust. Dziękuję. Kolejna rzecz jaką chciałem poruszyć to  pojawili się złodzieje drzewa 

na sołectwie Gnojnica czy na rzece w Gnojnicy – a są to bobry. Umiejscowiły tamę na trzy 

czy cztery metry za przepustem pod drogą powiatową, spiętrzyła się woda około metra,  

w sąsiedztwie powyżej tego przepustu po ostatniej wodzie były zalane piwnice. I teraz jeśli 

dojdzie do opadów większych to poziom wody jest podniesiony bardzo szybko, woda się 

spiętrzy i realne zagrożenie podtopieniem. A w przyszłości, wiemy, że bobry młode 2 lata 

bytują w rodzinie, potem odchodzą i powstaje kolejna tama i kolejna i wtedy zaczynają się 

problemy. Tu trzeba podjąć decyzję o przesiedleniu czy nie wiem jak to technicznie jest.  

I dość ważna rzecz, ja to rozważałem 2 lata temu z panią Litakową w powiecie ale nie doszło 

do skutku – przejście przy szkole dla pieszych. Jest tam sklep, jest to na łuku, samochody 

dostawcze często zatrzymują się na chodniku i niestety widoczność ograniczona: z jednej 

strony chodnik, z drugiej strony chodnik i jest to dość niebezpieczne. Najwięcej wypadków 

jest na przejściach dla pieszych. I właśnie kwestia wyczulenia dyrektora i nauczycieli  

w szkole żeby świadomość dzieci w szkole była budowana od małego, że przejście dla 

pieszych to nie znaczy bezwzględne pierwszeństwo. Niech tą informację sobie dzieci 

zakodują i na dorosłe życie, że jest trudność właśnie na tych przejściach. Jednak tym 

przejściem myślę, że poprawilibyśmy bezpieczeństwo. A i w sukurs żeby szły inne działania 

za tym w szkole. I teraz odnośnie opadów. Jest parno, burzowo, ciepło i niestety dosięgły  

i nas lokalne podtopienia, zniszczyło drogę na Podlas, 3 auta kamienia w ubiegłym roku 

wywieźliśmy na ten odcinek, a rok wcześniej samochód i kamień w Zagorzycach. 

Rozmawiałem na radzie sołeckiej, z odzysku mamy kształtki tzw. korytka myślę, że tam by 

trzeba pobudować rów z umocnieniem żeby zebrać wodę bo jest z jednej strony tylko 

ofosowanie i nie mieści wody, wychodzi na drogę i robi się nurt jak na rzece i zabiera kamień 

przy większych opadach.  

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – W imieniu mieszkańców mam prośbę, nie będę tutaj 

przynosił podpisów bo to jest dziecinne, jedna sprawa to jest ze względu na bezpieczeństwo 

bo nasz przejazd pod torami jest największy, co za tym idzie wjeżdżają i ciężkie samochody  

i prosiłbym o uwzględnienie tam tego malutkiego odcinka, jest wysypany kamieniem,  

o położenie dywanika asfaltowego. Na pewno pan Burmistrz to widział. Druga sprawa to jest 

to, że jest ciemno i niebezpiecznie na byłego sołtysa W., są słupy, trzeba podwiesić 3  

lampy tylko nic więcej. Natomiast prośba na przyszły rok uwzględnić dokumentację na 

oświetlenie od Zapłocia w kierunku Lubziny ponieważ tak wyszło, że tylko doszło do 
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oświetlenia do Śnieżki, a dalej można było dokumentację zrobić i byłoby oświetlone 

ponieważ łączność między Lubziną a Brzezówką jest bardzo duża przez parafię, przez szkołę 

dlatego proszę o uwzględnienie tych rzeczy.  

 

Burmistrz p. Bolesław Bujak (odpowiedzi na interpelacje) -  Wypowiedź pana Marka Fica  

nie ma potrzeby cokolwiek dodawania. Pisemnie zwrócimy się, bo kierownik referatu dróg  

i gospodarki komunalnej to już wie o przejście naprzeciw szkoły w Gnojnicy Woli. Czy 

przejście będzie zależy od komisji od znaków drogowych. Mam nadzieję, że w związku  

z tym, że jest chodnik po jednej i po drugiej stronie ta decyzja będzie pozytywna.  Jeśli chodzi 

o bobry to mogę tylko gratulować, że macie czyste środowisko, niełatwo je wyłapać  

i przenieść gdzie indziej. I na bieżąco jeśli teraz te ulewne deszcze w niektórych 

miejscowościach za bardzo zdarły drogi o nawierzchni żużlowej czy żwirowej to proszę  

w kontakcie z kierownikiem referatu i pracownikami to zobaczyć, stać nas na to by 

samochodem jednym czy dwoma materiału takiego czy innego drogi poprawić. Pan 

Nowakowski złożył dwie propozycje, jedną zrealizujemy, a drugą na przyszły rok, pierwszą 

zrealizujemy. Pan kierownik J.Drozd  ma już sugestię, że firma pana J.Wrony, która 

wykonuje usługi związane z dziurami w drogach, w ulicach, przełomy powinna to zrobić  

i proszę być w kontakcie z panem kierownikiem Drozdem i panem J.Wroną – to powinno być 

zrobione. Zgadzam się, że te łuki i zakręty przy dłuższym pojeździe czy szerszym jak 

kombajn przy dużym spadku rowu przy kolei są niebezpieczne więc to jest uzasadniony 

wniosek. Chciałbym raz jeszcze w imieniu pana przewodniczącego i swoim bardzo 

serdecznie wszystkich tu obecnych bardzo serdecznie zaprosić na dożynki, o których tylko 

mówiłem, zapraszam też w imieniu państwa starostów, a więc pani Eli Rachwał 

przewodniczącej zarządu osiedla Chechły, której dziękuję za przyjęcie tej propozycji  

i dziękuję radnemu Jankowi Ździebko przewodniczącemu komisji rolnictwa, że zaakceptował 

i przyjął propozycję. To są i samorządowcy i rolnicy. Informuję, że 30 powinno być na tej sali 

spotkanie z przedstawicielami rządowych agencji i niektórymi przedsiębiorcami, chodzi  

o przedsiębiorców większych bo środki finansowe tegoroczne czy przyszłoroczne kierowane 

do firm na rozwój przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Agencję 

Inwestycji Zagranicznych czy Ministerstwo Skarbu nie są kierowane do małych firm. Ale 

jeśli ktoś miałby życzenie, oprócz przewodniczących komisji stałych, których zaprosiliśmy, 

przyjść to będzie półtora godzinna konferencja dotycząca tych możliwości, zapraszam 30  

w czwartek.            

 

7. 

Przewodniczący Rady zamknął 12 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci: 
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inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa     …………….. 

inspektor w Biurze Rady Miejskiej      
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