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 Protokół Nr XIII / 15 

z XIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 28 sierpnia 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. 13.10 - 15.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 13 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. Przywitał wszystkich obecnych na 

dzisiejszej sesji, w szczególności panią Ewę Pokrzywę – prezesa Sądu Rejonowego  

w Ropczycach, obecną na dzisiejszej sesji w związku z ważnym wydarzeniem dla naszego 

miasta – przywróceniem samodzielnego Sądu Rejonowego. Powitał również pana Pawła 

Bujnego oraz pana Władysława Kozuba – dotychczasowe kierownictwo Zespołu Szkół Agro-

Technicznych w Ropczycach. Powitał panie i panów radnych, kierowników referatów urzędu 

miejskiego i jednostek organizacyjnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, jak 

również pana burmistrza. 

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – mam prośbę, aby Wysoka Rada uwzględniła 

autopoprawkę do projektu uchwały rady 5.3. Projekt 5.3., zaktualizowany macie państwo 

przed sobą. To jest uzupełnienie kategorii dróg gminnych o dwie drogi w Lubzinie, czyli dwie 

pozycje wskazane w tym nowym projekcie. To generalnie nie zmienia charakteru tego 

projektu uchwały a pozwala trochę szerzej przygotować wniosek do programu w skrócie 

schetynówki do końca września. 

 

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 XII sesji. 

4.Podsumowanie działań na rzecz przywrócenia samodzielnego Sądu Rejonowego  

w Ropczycach. Stanowisko na okoliczność przywrócenia Sądu Rejonowego w Ropczycach. 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1.tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce, 

5.2.przyjęcia apelu dotyczącego projektowanej zmiany ustawy Prawo wodne, 

5.3.zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg gminnych publicznych, 

5.4.zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków bieżących na 2016 rok i 2017 

rok, 
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5.5.zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, 

5.6.zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków bieżących na 2016 rok, 

5.7.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

5.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Interpelacje i zapytania. 

8.Zamkniecie sesji. 

 

3.  

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

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

 

4. 

Burmistrz p. Bolesław Bujak – Wyrażamy podziękowanie pani sędzi Ewie Pokrzywie za 

przybycie na dzisiejszą sesję, na której w pierwszym punkcie chcieliśmy się odnieść do 

przywrócenia Sądu Rejonowego w Ropczycach z dniem 1 lipca bieżącego roku. 

Przywrócenia po bez mała dwuletniej mógłbym powiedzieć dezorganizacji ale prawdziwe 

słowo to obniżenie stopnia organizacyjnego, gdzie nasz sąd rejonowy jest z ponad 100-letnią 

historią pracy. Został potraktowany w strukturze organizacyjnej jako filia sądu w Dębicy. 

Przypominam, że dla środowiska Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, dla przede 

wszystkim społeczności Ropczyc, dla samorządu Ropczyc to była kwestia bardzo ważna nie 

tylko z powodu można by tak ująć ważności tego sądu w hierarchii instytucji 

okołopowiatowych bo to nie ulega dyskusji i wątpliwości, że sąd rejonowy w każdym 

mieście, które jest stolicą powiatu jest podstawą też tej struktury samorządowej ale przede 

wszystkim, że sąd w Ropczycach ma historię kilku wieków od chyba 14 wieku datuje się  

w Ropczycach sądownictwo rozciągające się na społeczność tej ziemi ropczyckiej i nawet  

w niektórych okresach szerzej a tak naprawdę już w stopniu instytucjonalnym 1868 rok czyli 

grubo ponad 100 lat to funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Ropczycach. I obniżenie jego 

stopnia organizacyjnego uznaliśmy, my w Ropczycach, społeczeństwo i samorząd Ropczyc, 

który wyraża oczekiwania obywateli jako degradację w instytucjach okołopowiatowych, 

degradację też jeśli chodzi o poziom samodzielności sądownictwa. Uznaliśmy, że to jest 

wyciąganie cegiełki ze struktury instytucji, na których bazuje powiat, z obawą, że za chwilę 

kolejną instytucją, którą możemy  utracić jeśli chodzi o stopień samodzielności to 

prokuratura, Sanepid itd.. A za kilka lat ktoś powie tego typu powiaty, te 80 czy 79 w Polsce, 

które nie posiadają samodzielności tych kilku ważnych instytucji nie powinny być stolicami 

powiatów. Nie powinny być samodzielnymi powiatami ale wchodzić w strukturę większych 

powiatów bo to się bardziej opłaca. Nie wszystko da się rozpisać na efektywność 

ekonomiczną, są i ludzie, którzy oczekują możliwości kontaktu z kierownictwem sądu, 

oczekują bliskości tego sądu w odległości dającej  w odpowiednim czasie dojechać. Przez ten 

okres samorząd Ropczyc jak również samorządy okolicznych gmin, powiatu, oczywiście  

i pracownicy sądu wyrażali swoje emocje, negatywne, związane z obniżeniem stopnia 

organizacyjnego. Wszelkie nasze działania wspierane przez posłów, posłów tej ziemi, przez 

posłów Województwa Podkarpackiego i w parlamencie przez kluby parlamentarne. Tu bardzo 

wyraźnie zaznaczę bo była o tym dyskusja na jednej z komisji, że to klub parlamentarny 

Polskiego Stronnictwa Ludowego nie PSL ale klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa 

Ludowego zorganizował zbieranie podpisów, w skali kraju było to ponad 100 tysięcy,  

w Ropczycach też nasi współpracownicy zebrali grubo ponad 2 tysiące podpisów. Na bazie 

tych podpisów był przygotowany projekt  ustawy sejmowej, który znalazł uznanie w oczach 

większości posłów, przeszedł przez całą procedurę, niestety nie został podpisany przez 

prezydenta. Kolejność działań to zmiana ministra na stanowisku ministra sprawiedliwości, za 
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ministra Gowina przyszedł minister Cezary Grabarczyk i wreszcie udało się uzyskać już 

rozporządzeniem decyzję, która satysfakcjonowała wszystkie 79 stolic powiatów, w których 

były sądy rejonowe. Dzisiaj nie ma już co wspominać wszystkich naszych szczegółowych 

działań ale dzisiaj warto w momencie jednak obronienia tak ważnej instytucji, samodzielności 

tej instytucji wyrazić nasze stanowisko, bo wyrażaliśmy na tej sali niejednokrotnie 

dezaprobatę, dla władz państwowych w randze ministra sprawiedliwości chodzi o byłego 

ministra Gowina, dla tej decyzji, więc warto dzisiaj też głosem Rady Miejskiej w Ropczycach 

powiedzieć dziękujemy i komu. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować pani prezes sądu 

bo jako prezes Sądu Rejonowego w Ropczycach przed reorganizacją jednoznacznie stanęła na 

stanowisku, że konieczna jest obrona na argumenty w sposób proceduralny o przywrócenie 

samodzielności naszego sądu. Za to pani prezes bardzo dziękujemy i pamiętamy o tym, 

dziękujemy również na ręce pani prezes pracownikom sądu, którzy też bardzo aktywnie  

z determinacją zaangażowali się w obronę samodzielności ropczyckiego sądu. Bardzo 

dziękuję wszystkim wójtom, burmistrzom, staroście, konwentowi. Były podejmowane 

przynajmniej trzykrotnie tego typu uchwały skierowane do najwyższych władz państwowych 

i parlamentarnych. Bardzo dziękuję Radzie Powiatu tamtej kadencji, parlamentarzystom 

kolejnym, do których wysyłaliśmy nasze dezyderaty, nasze uchwały Rady. Działanie nasze 

było działaniem podobnym jak i pozostałych 79 powiatów. Ale ta skala niezadowolenia 

społecznego wyrażana poprzez wiele tych dezyderatów, uchwał, podpisów jednak 

spowodowała zmianę decyzji, która wydaje się, że była absolutnie niesłuszna i podjęta bez 

głębokiej, właściwej analizy i bez odpowiednich eksperckich rozpraw by na tej bazie 

podejmować decyzje nie tylko sensowne ekonomicznie ale również dobre dla społeczeństwa. 

Chciałbym więc dzisiaj prosić Wysoką Radę aby Wysoka Rada zechciała wysłuchać 

propozycji w postaci uchwały Rady jako stanowiska na okoliczność przywrócenia Sądu 

Rejonowego w Ropczycach. To jest propozycja przygotowana przez zespół burmistrza. Jeśli 

Wysoka Rada zaaprobuje to taki sygnał tej treści, którą przedstawię kierujemy do 

społeczności miasta i gminy Ropczyc i do tych instytucji, którym składamy podziękowania. 

Projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie stanowiska na 

okoliczność przywrócenia  Sądu Rejonowego w Ropczycach. Rada Miejska w Ropczycach 

uchwala co następuje: Paragraf pierwszy:  Rada Miejska w Ropczycach z  satysfakcją  

i uznaniem przyjmuje decyzję o przywróceniu Sądu Rejonowego w Ropczycach. Z dniem 1 

lipca bieżącego roku zasłużona instytucja ropczyckiego wymiaru sprawiedliwości, której 

historia sięga XIV wieku, odzyskała należną jej rangę. Sąd Rejonowy w Ropczycach znów 

kontynuuje chlubne tradycje sądownictwa w służbie mieszkańcom Ropczyc i powiatu. 

Przywrócenie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r.,  

z dniem 1 lipca 2015 roku Sądu Rejonowego w Ropczycach to okazja do wyrażenia 

podziękowań wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do odwrócenia 

szkodliwych skutków tzw. reformy ministra Gowina. Wyrazy uznania Rada Miejska kieruje 

na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rządu, Sejmu i Senatu. Serdeczne 

podziękowania składa również na ręce parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego  

i innych ugrupowań, którzy wykazali się determinacją i skutecznością w przywróceniu 79 

sądów rejonowych w Polsce, w tym sądu w Ropczycach. Szczególne podziękowania Rada 

Miejska kieruje pod adresem Burmistrza Ropczyc i przedstawicieli samorządów naszego 

powiatu oraz lokalnej społeczności miasta za determinację w działaniach na rzecz 

przywrócenia Sądu Rejonowego w Ropczycach. Rada Miejska w Ropczycach uznaje za 

swoje nadrzędne zadanie dbałość o zrównoważony rozwój Polski lokalnej na równi z dużymi 

aglomeracjami. Dla realizacji konstytucyjnego prawa i idei równości wszystkich obywateli 

uważa za niezbędne zapewnienie dogodnego dostępu obywateli do instytucji państwowych  

w lokalizacji utrwalonej historycznie. Wyraża przekonanie, że wspólne działanie środowiska 

samorządowego Ropczyc wspieranego przez wiele innych instytucji i mieszkańców zapewni 
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dobre warunki pracy i rozwoju niezależnego Sądu Rejonowego w Ropczycach.  Rada Miejska 

w Ropczycach wyrażając zadowolenie z powodu utworzenia na nowo Sądu Rejonowego  

w Ropczycach, przekazuje wyrazy podziękowania i szacunku wszystkim, którzy popierali 

inicjatywy i zabiegi oraz przyczynili się do reaktywacji tego sądu – a więc Ministrowi 

Sprawiedliwości i współpracownikom, parlamentarzystom, sędziom oraz kierownictwu  

i pracownikom  wszelkich Urzędów i Instytucji, które w jakikolwiek sposób sprzyjały Sądowi 

Rejonowemu w Ropczycach. Paragraf drugi: Upoważnia się Burmistrza Ropczyc  do 

przedłożenia niniejszej uchwały Osobom i Instytucjom biorącym udział w działaniach, 

mających na celu przywrócenie Sądu Rejonowego w Ropczycach. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak na wstępie powiedziałem 

zaprosiliśmy panią Ewę Pokrzywa prezes Sądu Rejonowego w Ropczycach o to by była 

uczestnikiem uchwalenia tej naszej rezolucji skierowanej jak była mowa w tym projekcie do 

wielu instytucji a przede wszystkim do społeczności miasta i gminy Ropczyce. Poprosiliśmy 

panią prezes również po to by jej pogratulować ponownego objęcia funkcji prezesa naszego 

sądu, podziękować za jej zabiegi, starania, mobilizację również i nas i chcemy jej złożyć 

życzenia owocnej pracy, wieloletniej pracy i również by jej sukcesy były maleńkimi 

sukcesami samorządu Ropczyc, sukcesami mieszkańców naszej społeczności Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego. Proszę pana przewodniczącego abyśmy mogli pani prezes 

złożyć wyrazy szacunku i uznania w tym momencie a później będziemy debatować nad tym 

projektem uchwały.  
Wręczenie adresu okolicznościowego pani prezes Sądu Rejonowego w Ropczycach przez 

burmistrza Ropczyc p.Bolesława Bujaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Ropczycach p.Józefa Misiurę. 

 

Pani Ewa Pokrzywa prezes Sądu Rejonowego w Ropczycach – Bardzo serdecznie chciałabym 

państwu podziękować i przywitać wszystkich, podziękowania złożyć na ręce wszystkich 

państwa szczególnie pana burmistrza z tego powodu, że wspólnie działaliśmy, 

współpracowaliśmy odnośnie powstania na nowo Sądu Rejonowego w Ropczycach. Głównie 

Sąd Rejonowy w Ropczycach to pracownicy - bo nie należy tutaj może brać pod uwagę do 

końca sędziów z uwagi na to, że sędzia pełni służbę i musi pracować tam gdzie mu wskażą 

miejsce - wieloletni pracownicy, którzy tutaj od lat służą społeczeństwu. Wydaje mi się, że  

w ich interesie jak i w ogóle społeczności lokalnej było aby Sąd Rejonowy w Ropczycach 

trwał i szkoda nam było bardzo, że zostaliśmy w pewnym momencie zlikwidowani. Tym 

bardziej się cieszymy, wszyscy pracownicy składamy tutaj podziękowania. Można sobie 

przypomnieć jak jeździliśmy na pikiety do Warszawy wszyscy pracownicy wraz  

z pracownikami i gminy i też Starostwo Powiatowe udzielało nam wszelkiego rodzaju 

pomocy. I cieszymy się, że wywalczyliśmy. Ale trzeba pamiętać o tym, że Sąd Rejonowy  

w Ropczycach, powstała ustawa, będzie kontrolowany, będzie kontrolowana ilość wpływów 

czy będzie sądem czy nie. Mam nadzieję, że będzie, wszystko jest na razie na dobrej drodze. 

Cieszymy się też z tego powodu, że zostaliśmy ponownie Sądem Rejonowym w Ropczycach, 

gdyż sam budynek jest pięknym, starym, historycznym budynkiem. Jest on wyremontowany, 

bardzo o to zabiegaliśmy, szczególnie moja poprzedniczka pani sędzia Magdalena Kocój.  

I szkoda nam było aby to, może, nie uległo dewastacji, bo tak by na pewno nie było, ale 

chodzi o to aby ktoś na miejscu o to szczególnie dbał. Kiedy nawiedzały nas powodzie 

wszyscy pracownicy sądu nie zwracając uwagi na to czy mają czas czy go nie mają rzetelnie 

brali się do pracy, chronili nie tylko sam budynek ale i dokumenty znajdujące się w budynku 

co było istotne. Dlatego myślę, że w jakiś sposób sąd rejonowy, pracownicy i także 

sędziowie, którzy od lat tutaj pracują są wszczepieni w to środowisko, dlatego tym bardziej 

jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że sąd istnieje. Dziękuję jeszcze raz bardzo wszystkim.  
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Dyskusja dotycząca przedstawionego projektu uchwały. 

Radny p. Dariusz Skórski – Szanowna pani prezes chcę się przyłączyć do gratulacji  

i podziękowań pana burmistrza. Będziemy głosowali nad tym projektem uchwały. Ja 

zagłosuję przeciw. Powiem dlaczego. Broń Boże nie chcę aby pani prezes odebrała to jako 

moją osobistą niechęć czy niezadowolenie z przywrócenia sądu w Ropczycach. Sam jeszcze 

jako pracownik starostwa jeździłem z pracownikami sądu na pikiety do Warszawy. Pamiętam 

jak walczyliśmy o przywrócenie tej placówki w Ropczycach. Pamiętam jak podejmowaliśmy 

uchwały na szczeblu Rady Miejskiej również w tym temacie. Podejmowanych było mnóstwo 

działań ponad podziałami  politycznymi, wyznaniowymi i innymi. Natomiast nie mogę się 

zgodzić to co mówiłem panu burmistrzowi na jednej z komisji, na zapis, który znalazł się  

w projekcie uchwały, że składa się podziękowania na ręce parlamentarzystów Polskiego 

Stronnictwa Ludowego i innych ugrupowań. Nie godzę się z tym zapisem. Jak mówiłem panu 

burmistrzowi nie tylko parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego zbierając podpisy 

działali na rzecz przywrócenia sądu ale również nasi lokalni parlamentarzyści jak choćby 

Kazimierz Moskal, interweniowali wielokrotnie w Sejmie jeszcze na etapie rozporządzenia 

ministra Gowina składając interpelacje w Sejmie, zapytania. Natomiast Polskie Stronnictwo 

Ludowe jako członek rządu, w którym ministrem był minister Gowin likwidator Sądu 

Rejonowego w Ropczycach, mogli się wtedy wykazać na posiedzeniu Rady Ministrów jako 

koalicjant członek rządu i tam zawetować wówczas likwidację sądu a nie potem zbierać 

podpisy wśród społeczności lokalnej. Niestety nie znalazło uznania moje zdanie żeby się 

znalazł taki zapis, że składamy serdeczne podziękowania  również na ręce parlamentarzystów, 

którzy wykazali się determinacją, bez wykazywania przynależności do jakiegokolwiek 

ugrupowania. Z tego względu tylko i wyłącznie zagłosuję przeciw. Natomiast jak najbardziej 

cieszę się, że sąd został przywrócony. 

 

Burmistrz p.B.Bujak – Chciałbym prosić pana radnego Skórskiego żeby jednak przemyślał  

i być może jednak chociaż wstrzymał się od głosu, nie głosował przeciw. Chcę zauważyć, że 

jestem pewnie baczniejszym obserwatorem prac parlamentarnych niż ktokolwiek z państwa, 

niż pan radny Skórski z oczywistych powodów. Sam kiedyś byłem parlamentarzystom więc 

częściej podglądam prace wszystkich klubów parlamentarnych i naszego parlamentu. Proszę 

przyjąć do wiadomości, zwracam się do wszystkich radnych, że zebrane podpisy w ilości 

grubo ponad 100 tysięcy w całym kraju były inicjowane przez klub parlamentarny PSL a nie 

przez kluby parlamentarne, które są w parlamencie, że te podpisy były podstawą projektu 

ustawy przygotowanego i przedłożonego do laski marszałkowskiej przez klub parlamentarny 

a nie przez żaden inny klub. Tenże projekt został w zdecydowanej większości zaaprobowany 

w całej procedurze legislacyjnej Sejmu i doszedł aż do prezydenta, który jednak tej ustawy 

nie podpisał. Całą ustawę zawetował i przedłożył własny projekt, który uwzględniał ¾ 

rozwiązań z projektu przegłosowanego w Sejmie projektu PSL. Stąd moje szczególne 

wyróżnienie klubu parlamentarnego PSL a nie partii PSL. To po pierwsze. Po drugie,  

w niczym nie pomniejszam działań, starań, zabiegów jakiegokolwiek posła w tym również 

posła Kazimierza Moskala i jestem pełen również szacunku dla jego pracy ale ponieważ  

w tym projekcie nie chciałem nazwiskiem wymienić kogokolwiek to nie padło tutaj nazwisko 

pana posła Moskala. I chciałem zauważyć panie radny, że nie ma instytucji weta w rządzie. 

Rząd kieruje się większością głosów. Dokładnie tak jak i my na Radzie Miejskiej. Jeśli jest 

sprawa, która musi być głosowana a nie przyjęta przez aklamację na rządzie to następuje 

głosowanie i koniec. Proszę pamiętać, że klub parlamentarny PSL miał i ma tylko 3 głosy do 

16 w rządzie i cały czas postawa klubu parlamentarnego w stosunku do projektu ministra 

Gowina była przeciw. Skończyło się to tym o czym pan i wszyscy wiemy, że pan minister 

stracił stanowisko ministra, to była głównie przyczyna nieporozumień odnośnie struktury 

sądownictwa w Polsce i zupełnie nie rozumiem stanowiska partyjnego PiS-u, który to PiS 
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jeśli uważał, że decyzja ministra Gowina była niesłuszna dla większości społeczeństw w 79 

powiatach to nie powinien z tego chociażby powodu przyjmować go do swojej formacji. 

 

Radny p. Dariusz Skórski – Z osobistego szacunku dla pana burmistrza przyjmuję 

argumentację i wstrzymam się od głosu i do tego namawiam swoich kolegów. Nie będę 

głosował przeciw ale wstrzymam się.  

 

Uchwała w sprawie stanowiska na okoliczność przywrócenia Sądu Rejonowego  

w Ropczycach została podjęta przy: za 17 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 3 głosy.               

 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt jest związany z obecnością kadry 

kierowniczej Zespołu Szkół Agro-Technicznych. Wspólnie chcemy wyrazić podziękowanie 

panom Pawłowi Bujnemu i Władysławowi Kozubowi za długoletnią pracę w Zespole Szkół 

Agro-Technicznych, a przed wszystkim za współpracę z Samorządem Miasta i Gminy. 

 

Burmistrz Ropczyc - pan Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 1 września. Tak się zwykle składa, że z dniem  31 sierpnia przechodzi się na 

emeryturę, zmienia się czasami w oświacie miejsce pracy. Składa się też odpowiedni raport 

Wysokiej Radzie, złożę meldunek jako organ prowadzący przedszkoli, szkół podstawowych  

i gimnazjum o przygotowaniu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i uczynię to  

w informacji burmistrza. Jest to też taki czas w samorządzie refleksji o oświacie, o edukacji,  

o wychowaniu naszego młodego pokolenia i pewnie w punktach, które będą merytorycznie 

obejmowały tą sferę oświatowych spraw będziemy o tym debatować. Na początku tej debaty 

oświatowej postanowiliśmy z panem przewodniczącym zaprosić do nas na sesję niezwykle 

zasłużone osoby dla oświaty Ropczyc, Ziemi Ropczyckiej, dla Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego w wychowaniu, edukowaniu naszej młodzieży, dorosłej, ponadgimnazjalnej 

czyli pana Pawła Bujnego i pana Władysława Kozuba. Panowie, jak było to powiedziane 

przez pana przewodniczącego należeli do ścisłego kierownictwa Zespołu Szkół Agro-

Technicznych przez lata. Pan dyrektor Paweł Bujny był wiele, wiele lat dyrektorem, 

nauczycielem, wychowawcą wielu grup klasowych, wiele młodzieży tutaj rozszerzało swoją 

wiedzę techniczną, specjalistyczną w oparciu o szkołę, w oparciu o jednostkę organizacyjną 

Warsztaty Szkolne, gdzie dyrektorem tych warsztatów był pan dyrektor Władysław Kozub. 

Dziś pan dyrektor Władysław Kozub odchodzi na zasłużoną emeryturę, nie wiem czy 

dopracował 67 lat, czy mu zabrakło pół roku ale gratuluję, że w zdrowiu. Chcemy wrazić tu  

w obecności Wysokiej Rady gratulacje z powodu przejścia na emeryturę i podziękować za 

wspólne starania w wychowywaniu naszej młodzieży, rozwijaniu ich zainteresowań. 

Dodatkowo pan dyrektor Władysław Kozub jest naszym kolegą samorządowcem, bo przez 

kolejną, o ile już pamiętam trzecią kadencję służy mieszkańcom Śródmieścia w radzie 

Osiedla Śródmieście. Pan dyrektor Paweł Bujny był przez wiele lat nauczycielem, przez wiele 

lat dyrektorem. Z różnych powodów organ prowadzący, którym jest Starosta Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego zdecydował się dokonać wyboru innego dyrektora, a następnie 

kierownictwo tejże placówki oświatowej zdecydowało się podziękować za pracę na funkcji 

nauczyciela panu Pawłowi Bujnemu. Nie będę komentował tych decyzji, tego stanowiska, 

chce tylko w imieniu państwa wyrazić głęboką wdzięczność panu dyrektorowi za jego pracę, 

za jego zaangażowanie, za jego oddanie ale też za taką dobrą, bliską współpracę  

z samorządem Ropczyc, z urzędem, którym kierowałem przez lata, kiedy pan Paweł Bujny 

był dyrektorem. Dzisiaj zmienia pracę, pewnie na lepiej płatną, pewnie na mniej absorbującą 

zdrowie psychiczno-fizyczne, bo jeśli komuś się wydaje, że funkcja nauczyciela, 

wychowawcy jest taka łatwa, gdy ma się do czynienia z kilkudziesięcioma nauczycielami, 
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profesorami to nieprosto a i młodzież ponadgimnazjalna, my ją dobrze  

w szkołach gimnazjalnych kształcimy i wychowujemy ale ona dojrzewa w szkołach średnich  

i też trzeba dużo doświadczenia, wiedzy, dużo osobistego zaangażowania i własnego 

autorytetu, żeby być dla nich dobrym przykładem. Uważam, że pan dyrektor Paweł Bujny 

taki był. Chciałbym panie dyrektorze abyśmy dzisiaj razem z panem przewodniczącym  

w obecności Wysokiej Rady i gości wręczyli panu gratulacje i podziękowania i wyrazili 

zadowolenie z naszej pracy wspólnej i chcemy panu życzyć dalszych sukcesów na tej niwie 

zawodowej, w Dolinie Lotniczej bo kolejny zakład będzie tą dolinę wspierał i mam nadzieję, 

że będziemy w tym dziele tutaj razem współpracowali. 

 

Podziękowania i gratulacje panom: Pawłowi Bujnemu i Władysławowi Kozubowi złożyli 

Burmistrz Ropczyc pan Bolesław Bujak, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Józef Misiura  

i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Teresa Rachwał.  

 

Pan Paweł Bujny – Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Burmistrzu chciałbym  

w imieniu swoim, przypuszczam, że i kolegi, chociaż na pewno zabierze też głos 

podziękować państwu za to wyróżnienie, za to docenienie wkładu naszego w pracę na rzecz 

szkoły, na rzecz środowiska, na rzecz wreszcie młodzieży, a może odwrotnie najpierw 

młodzieży a później cała ta otoczka. Bardzo dziękuję za pamięć, że pamiętaliście państwo  

o tym naszym wkładzie w wychowanie, opiekę nad młodzieżą. Pragnę również podziękować 

za tą wieloletnią współpracę. W moim przypadku to 25 lat pracy w tym środowisku, Władka 

troszeczkę więcej, on był związany ze szkołą jeszcze jako uczeń. 25 lat pracy jako nauczyciel, 

w tym wiele lat jako wicedyrektor, jako dyrektor. Za każdym razem jak sobie przypomnę, 

kiedy zwracałem się o pomoc mogłem liczyć na pomoc samorządu, mogłem liczyć na pomoc 

państwa radnych ale przede wszystkim mogłem liczyć na pomoc pana burmistrza Bolesława 

Bujaka, który nie przypominam sobie sytuacji, żeby kiedykolwiek odmówił jakiejkolwiek 

pomocy. To nie zawsze była pomoc materialna ale to była pomoc doradcza, organizacyjna. 

Pracowaliśmy, działaliśmy na rzecz szkoły ale szkoły, która jest związana z tym 

środowiskiem, z Ropczycami, z gminą Ropczyce, z całym powiatem. Bardzo dziękuję za tą 

współpracę wieloletnią, która była bardzo udana, bardzo owocna i bardzo mile będę to zawsze 

wspominał. Bardzo dziękuję za tą współpracę, bardzo dziękuję za pamięć i docenienie naszej 

pracy wieloletniej w tym środowisku. Dziękuję bardzo państwu i panu burmistrzowi przede 

wszystkim. 

 

Pan Władysław Kozub – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, 

Szanowni Goście. Czas płynie, dzieli nas prawdopodobnie tylko czas między nami. 

Przepracowałem w tej szkole ponad 40 lat. 26 lat kierowałem szkoleniem praktycznym  

i nigdy nie odmówiłem współpracy z gminą, z innymi przedsiębiorstwami z którymi 

współpracowałem przez ten okres wielu lat. Zawsze byłem pomocny, szczególnie tu w gminie 

współpracowałem ze śp. Władysławem Sąsiadkiem. Bardzo duża współpraca z OSP i inne 

czynności, które wykonywaliśmy w czynie społecznej np. Sokół, inne sprawy porządkowe. 

Zawsze byłem do dyspozycji, żeby pomóc Ropczycom. Współpraca z panem Jałowcem,  

z panem burmistrzem, zawsze ta współpraca się układała. Byłem w różnych komisjach  

w radzie, byłem jedną kadencje radnym. Tutaj dziękuję też radzie bo otrzymałem Brązowy 

Krzyż Zasługi za to, kiedy byłem radnym. Ta współpraca układa się do tego czasu. Zawsze 

jestem pod ręką, współpracuję z samorządem i myślę, że ta współpraca dalej będzie się 

układała. Przechodząc na emeryturę zostało mi miejsce o które dbam. Chcę uszanować 

mieszkańców, obywateli Ropczyc, którzy w 1836 roku zmarli na cholerę. Postawiliśmy jako 

warsztaty dwa krzyże na tych miejscach, gdzie spoczywają obywatele Ropczyc tj. na 

szubienicach,  to jest w stronę Czekaja i w drugim miejscu na Chechłach. Było jeszcze trzecie 
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miejsce ale osoba nie zgodziła się na ustawienie tego krzyża. Postawiliśmy te krzyże w 2003 

roku, to była współpraca ze śp. Janem Skałbą, który wskazał te miejsca pochówku i od tego 

czasu dbam o te miejsca i szanuję. Dziękuję panu burmistrzowi, Szanownej Radzie i panu 

przewodniczącemu za współpracę i myślę, że ta współpraca będzie się układała w dalszym 

ciągu. Dziękuję bardzo. 

 

5. 

5.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Ropczyce – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – pan Stanisław Mazur. 

Proponowana uchwała zmienia obecnie obowiązującą uchwałę z 2012 roku, zmniejszając o 2 

godziny obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin przy tablicy ale tylko dla dyrektorów 

zespołów szkół z ilością oddziałów od 11-16 oraz powyżej 16. Są to głównie zespoły szkół do 

których zostały włączone przedszkola: Witkowice, Czekaj, Gnojnica Dolna oraz zespoły  

w których stworzono przedszkola unijne a obecnie przedszkola samorządowe: obie 

Niedźwiady, Mała, Chechły oraz dwa duże zespoły szkół nr 1 i nr 2 w Ropczycach z ilością 

oddziałów 26 i 28. Natomiast nadal bez zmian pozostaje dotychczasowa ilość godzin dla 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w gimnazjach, 

szkołach podstawowych i przedszkolach, czyli pozostaje 26 godzin tygodniowo. Bez zmian 

pozostaje, tak jak to jest w uchwale z 2012 roku ilość godzin dla dyrektorów przedszkoli  

i szkół filialnych. Chce nadmienić, że w paragrafie 2 w punkcie 3 w tabeli przy 

wicedyrektorze zespołu szkół, gimnazjum i szkoły podstawowej powinno być: i szkoły 

muzycznej. Traci moc uchwała Nr XXII/206/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 

kwietnia 2012 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce. 

Proponowana uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r. 

 

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

poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5.1. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Ropczyce. 

 

Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce 

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

 

5.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego projektowanej 

zmiany ustawy Prawo wodne - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Odpadami – pan Tomasz Pociask. 

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia apelu dotyczącego projektowanej zmiany ustawy Prawo 

wodne. Ustawodawca nadzór nad spółkami wodnymi chce przenieść na wójta, burmistrza. 

Jest to dla nas niekorzystna sytuacja, gdyż wszelkie koszty związane z rowami 

melioracyjnymi będzie musiał przejąć jako zadanie własne Burmistrz Ropczyc. Proponuję, 

aby wszyscy radni zagłosowali pozytywnie za tą uchwałą. Jest to odzew, że nie wiąże się to  
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z żadnymi środkami finansowymi przekazywanymi dla urzędu, jedynie środki uzyskane  

z melioracji a dodatkowe zadania jakie będziemy chcieli wykonywać będą to zadania własne 

gminy. Proszę Szanowną Radę o przyjęcie tej uchwały jednomyślnie. 

 

Radny pan Jan Ździebko – przewodniczący Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa odczytał opinię z posiedzenia  Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dniu 25 sierpnia 2015 r.: 1. Po analizie, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał przedłożone na 13 

sesję Rady Miejskiej w sprawach: -  przyjęcia apelu dotyczącego projektowanej zmiany 

ustawy Prawo wodne – projekt 5.2., -  zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg gminnych 

publicznych – projekt 5.3. 2. W związku z wystąpieniem zjawiska suszy i poniesionymi  

z tego powodu znacznymi stratami w uprawach rolnych Komisja ds. rolnictwa, ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wnioskuje do Burmistrza Ropczyc  

o obniżenie stawki podatku rolnego na 2016  rok. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego projektowanej zmiany ustawy Prawo wodne 

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

 

5.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg 

gminnych publicznych – Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef 

Drozd. 

Proponuje się przyjąć uchwałę 5.3. w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg 

gminnych publicznych. Rada  Miejska  w Ropczycach  po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego  uchwala, co następuje: § 1. Do kategorii dróg 

gminnych publicznych zalicza się  następujące ciągi drogowe: 1) droga relacji Lubzina – 

Paszczyna, 2) droga relacji Niedźwiada – Polska,  3)  ulica Masarska w Ropczycach.  § 2. 

Przebieg dróg o których mowa w § 1 przedstawiony jest w załącznikach graficznych  nr 1, 2, 

3 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. § 4.  Uchwała  

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg gminnych publicznych 

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

 

5.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku  

w zakresie wydatków bieżących na 2016 rok i 2017 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata 

Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków 

bieżących na 2016 rok i 2017 rok. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie w latach 

2016-2017 środków finansowych w łącznej kwocie 605 179,89 zł na dostawę energii 

elektrycznej dla Gminy Ropczyce. Źródłem pokrycia zobowiązań zarówno w roku 2016 jak  

i 2017 będą dochody własne Gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych  

i od osób fizycznych. Projekt uchwały upoważnia burmistrza do zaciągnięcia takiego 

zobowiązania, podpisania  w 2015 roku  zobowiązania na 2016 i 2017 rok. 

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 

oznaczone w porządku obrad od 5.4. do 5.8. 
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Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków bieżących na 

2016 rok i 2017 rok została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku  

w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2016 rok. Postanawia się o zabezpieczeniu kwoty 110 000 zł na zadanie 

pod nazwą „Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach”. Źródłem pokrycia 

zobowiązania w budżecie 2016 roku będą również dochody własne gminy z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Również uchwała daje upoważnienie 

Burmistrzowi Ropczyc do podpisania umowy w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2016 rok została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

5.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku  

w zakresie wydatków bieżących na 2016 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok. Postanawia się  

o zabezpieczeniu w budżecie w roku 2015 i 2016 środków w wysokości 74 300 zł na zadnie 

związane z usługami stomatologicznymi w szkołach podstawowych. Źródłem pokrycia 

zobowiązań w roku 2015 i 2016 są również dochody gminy z podatków. Projekt uchwały 

dotyczy również upoważnienia burmistrza do podpisania umowy na wyżej wskazane zadanie. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku w zakresie wydatków bieżących na 

2016 rok została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok. W budżecie gminy 

zwiększa się dochody o łączną kwotę 395 250 zł. Dochody zwiększone są na dochodach 

bieżących w wysokości 184 250 zł i na dochodach majątkowych  w wysokości 211 000 zł. 

Podstawową grupą zwiększeń są tutaj dochody wypracowane z tytułu otrzymanych refundacji 

za przedszkola, za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie a zamieszkujące poza 

gminą Ropczyce. Również otrzymana pomoc finansowa – umowa podpisana  

z Województwem Podkarpackim na zadanie „Z Folklorem na co dzień” kwota 9 000 zł. 

Również w zwiększeniu jest kwota 40 000 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

Środki te przeznaczone są na wydatki w szkołach podstawowych. Również grupą   

w dochodach majątkowych jest kwota 211 000 zł, która będzie pochodzić ze sprzedaży 8 

mieszkań komunalnych, które zostały przeznaczone do sprzedaży mieszkańcom. Pozostałe 

grupy zwiększające dochody: są tutaj dochody z  tytułu opłat, które w trakcie pierwszego 

półrocza, 7 miesięcy zostały wypracowane, zwiększone jeśli chodzi o zapisy budżetu na 2015 

rok. Tabela nr 1 przedstawia poszczególne zwiększenia na poszczególnych paragrafach. 

Jednocześnie tabela nr 2 przedstawia zwiększenie wydatków w związku ze zwiększonymi 

dochodami na poszczególne zadania realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe czy 

Urząd Miejski w Ropczycach. 

 

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

– 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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5.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie na 2015 rok. Proponuje się przeniesienia planu dochodów 

budżetu na 2015 rok między rozdziałami i paragrafami o kwotę 1 590 348 zł, zwiększa się 

dochody bieżące i zmniejsza się dochody bieżące. W związku ze zmianą rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, 

rozchodów zaistniała potrzeba przeniesienia pomiędzy rozdziałami 758, gdzie były 

gromadzone dochody z tytułu opłat komunalnych na rozdział 902, w związku ze szczegółową 

interpretacją na szczeblu krajowym związaną z dochodami i wydatkami tych opłat. Tabela nr 

1 przedstawia przeniesienia pomiędzy tymi rozdziałami. Dokonuje się również przeniesienia 

planowanych wydatków w kwocie 272 00 zł. Są tutaj przeniesienia pomiędzy zadaniami 

realizowanymi przez urząd, placówki oświatowe, czy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Przeniesienia dotyczą zadań, na które w procesie zamówień publicznych zostały 

podpisane umowy i przeniesienia pomiędzy tymi zadaniami. Największą grupą jest 

przekazanie środków na modernizację krytej pływalni w Ropczycach z oszczędności z zadań 

czyli z remontu boiska wielofunkcyjnego oraz uzbrojenia osiedla przy ul. Skorodeckiego. 

Pozostałe zmiany są szczegółowo wskazane w tabeli nr 2. 

 

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

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

 

6. 

Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak – Chciałbym informację o pracy urzędu miejskiego, jednostek 

organizacyjnych, spółek  w okresie ostatniego miesiąca wakacyjnego, rozpocząć od dobrej 

informacji pod koniec wakacji. Wczoraj na tej sali podpisaliśmy ostateczny czyli drugi 

kontrakt, porozumienie z przedstawicielami dwóch największych europejskich firm 

pracujących w dziedzinie lotnictwa, budowy przede wszystkim silników samolotowych. To 

firmy, które mają różnorodną produkcję również i samochodową i innych części samolotów, 

również produkują silniki np. do okrętów. To firma angielska Rolls-Royce, która ma 50% 

udziałów w spółce Aero Gearbox i druga firma francuska Safran, która jest właścicielem  

w pobliżu zakładu Hispano Suiza w Sędziszowie i też współwłaścicielem kapitału 

składającego się na spółkę joint venture zarejestrowaną w Paryżu, która posiada spółki  

w Niemczech koło Berlina i od kilku tygodni spółkę Aero Gearbox, o której wspomniałem, 

dziś zarejestrowaną na bazie obiektu Hispano Suiza w Sędziszowie a po wybudowaniu 

zakładu, o którym mowa w kontrakcie w Ropczycach będzie sądowe przeniesienie siedziby 

tej spółki do Ropczyc co jest jednym z punktów zawartego i podpisanego w obecności 

notariuszy i tłumaczy zaprzysiężonych kontraktu. Kilka miesięcy temu wspominaliśmy o tym, 

że taka lokalizacja ropczycka jest brana pod uwagę, to konsorcjum dyskutowało o możliwości 

budowy między innymi w Polsce zakładu, który by produkował część elementów do silnika 

produkowanego przez Rolls-Royce chodzi głównie o tak zwane elementy przeniesienia 

napędu do projektowanego będącego na deskach projektowych nowego samolotu airbusa  

a 330, który będzie przewoził na pokładzie minimum 550 osób i rozpocznie swoje loty za 3 

lata. W świecie jest tak, że ten samolot dziś na deskach projektowych gotowy projektowo 

jeszcze niewyprodukowany, jeszcze zakładów brakuje, które będą produkowały przede 

wszystkim części silnikowe, bo płatowce Francuzi i Hiszpanie takie zakłady posiadają, już 

jest sprzedany jak nam wczoraj powiedział prezes jeden z dwóch prezesów tej spółki Francuz 

już zostały te samoloty sprzedane na 2018 rok do stałych linii lotniczych (Arabia Saudyjska). 

To są pierwsi klienci i będą następni. I będą też następne silniki samolotowe, dla których 

napędy chcieliby produkować w zakładzie ropczyckim i w tym zakładzie chcieliby budować 

kolejne później hale w drugim i trzecim etapie, w których by przygotowywano gwarancyjne 
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serwisy dla tych produktów jak również i naprawy gwarancyjne i naprawy tych silników 

lotniczych. Chcę powiedzieć, że byłby to niezwykle wysoko jakościowy sektor produkcji 

lotniczych w świecie bo jak powiedziano 5 zakładów na świecie by produkowało w tym  

w Ropczycach elementy do silników Rolls-Royce, które to silniki  na ekranie komputera 

wczoraj po zakończeniu kontraktu nam pokazywano, nie do publikowania w mediach bo jest 

to wartość, majątek tych dwóch firm. Ta spółka jest joint venture w Polsce dlatego, że 

Anglicy z Rolls-Royce gdzie są wiodącym kapitałem przy budowie i produkcji tego zakładu 

bo to u nich będzie montaż silników chcą wykorzystać bazę Hispano Suiza, tu już w trakcie 

budowy zakładu zatrudniać i przygotowywać kadrę dla pierwszego etapu budowy zakładu 

ropczyckiego, ta kadra będzie kształcona też we Francji bo część produkcji będzie na 

unikatowych liniach technologicznych i urządzeniach, których jeszcze nie ma lub znajdują się 

w produkcji tylko we Francji. Chcę więc zaznaczyć, że w ramach Doliny Lotniczej oprócz 

Mielca, Rzeszowa, Sędziszowa będą również Ropczyce z najbardziej jakościowym, 

nowoczesnym zakładem. Z grubsza mniej więcej wiemy jakie są planowane nakłady  

 w milionach euro na ten zakład na pierwszy etap w którym będzie zatrudnionych 136 jak 

powiedziano pracowników plus 32 pracowników w kadrze organizacyjno technicznej. Planują 

również, że tu w Ropczycach będzie grupa projektowo-konstrukcyjna dla nowych technologii 

w obrębie silnika i w obrębie zabezpieczeń do konserwacji i napraw tych silników Rolls-

Royce. Co Ropczyce mogą na tym skorzystać. Przede wszystkim dla młodszego pokolenia to 

szansa po ukończeniu szkół średnich o profilu obróbki skrawaniem bowiem jak nam tu 

wczoraj obrazowo przedkładano będą do Ropczyc, do zakładu przewożone miedziowe tzw. 

gąski o gabarytach 1,5 metra ma metr metalu i z tych brył metalu na koniec wyjdą części do 

samolotów, które będą zamontowane w ¼ w tych zakładach Rolls-Royce w Anglii. To jest 

powód do satysfakcji wtedy kiedy już to będziemy produkowali. Bo dziś  to jest element 

zadowolenia, że udało się nam wygrać rywalizację z Gdańskiem bo tam też zamierzano ten 

zakład ulokować a następnie tu z Sędziszowem bo się zastanawiano czy w Sędziszowie na 

wolnych polach nie budować drugiego zakładu bo zakład Safranu, tylko Safranu, w miejscu 

gdzie stał samolot, będzie budowany dla potrzeb części francuskiej czyli firmy Safran. 

Wysoka Rado! Po pierwsze sprzedaliśmy prawie 7 hektarów dokładnie 6 hektarów 78 arów 

za cenę 2,5 miliona złotych. Wynegocjowaliśmy sytuację, w której początkowo jednym  

z warunków była uchwała Rady o zwolnieniu z podatków na okres kilku lat, o czym mówiłem 

ale projektu uchwały nie przedkładaliśmy z uwagi na to, że wciąż toczyły się rozmowy  

i w konsekwencji gdy dla szybkości rozpoczęcia budowy tego zakładu zrezygnowano  

z zezwolenia na działalność w strefie ekonomicznej znaleźliśmy argumenty i margines 

negocjacji, który pozwalał nam nie akceptować uchwały naszej o zwolnieniu z podatku 

lokalnego w sytuacji kiedy nie mielibyśmy refinansowania z Ministerstwa Finansów. Tak 

więc to był ważny element przełomowy negocjacji. Niewątpliwie Wysoka Rado, to że 

zdecydowano się w Ropczycach na tą lokalizację to było rok temu mniej więcej o tej porze 

otrzymanie w Ministerstwie Gospodarki przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych certyfikatu pierwszego miejsca terenu przeznaczonego pod budowę nowych 

firm w ramach stref ekonomicznych. Więc bardzo dziękuję wszystkim tym moim 

współpracownikom w urzędzie, którzy parę lat temu przyczynili się do stworzenia strefy 

ekonomicznej,  poszerzenia tej strefy ekonomicznej bo to były dwie decyzje prezesa Rady 

Ministrów i w tym miejscu bardzo dziękuję moim współpracownikom, na czele  

z kierownikiem Józefem Krzychem, który przez lata skupywał teren a następnie w miarę 

szybko jeśli porównujemy słowo w miarę szybko jest nieadekwatne do postępowań, które 

prowadzimy w związku ze zmianami szczegółowych planów zagospodarowania ale nie 

dotyczy tego terenu. Dopasowaliśmy się do potrzeb Anglików wystarczająco szybko by 

znaleźć w ich oczach uznanie dla naszego zaangażowania w to aby ich zakład tutaj mógł być 

budowany. Następnie dziękuję wszystkim moim współpracownikom na czele z panią Marią 
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Bochenek, którzy przygotowywali warunki przyłączenia do  infrastruktury włącznie z tym, że 

projektujemy jeszcze ostatni element tej infrastruktury czyli odwodnienie tego terenu  

i złożyliśmy też do porozumienia, jeden z punktów porozumienia to nasza deklaracja, że do 

końca III kwartału w przyszłym roku to odwodnienie będzie wybudowane. To nie jest duży 

według mojej oceny koszt, sądzę, że w projekcie budżetu na przyszły rok będzie to kwota  

w granicach 150 tysięcy złotych. Można różnie oceniać kwotę, za którą sprzedaliśmy tą 

nieruchomość, którą ostatecznie po scaleniu tworzy jedna działka, jeden numer działki o tej 

powierzchni. Na pewno nie straciliśmy. Kupowaliśmy w różnym czasie te nieruchomości od 

różnych obywateli z Ropczyc i Krakowa i współwłaścicieli znajdujących się nawet za 

granicą. Ostateczna cena sprzedaży jest przynajmniej 20% wyższa od tej której kupiliśmy, ale 

cena była też jednym z elementów naszej dobrej propozycji. Bo uważałem i uważam, że nie 

kwestia zarobienia dziś pół miliona więcej czy milion więcej tylko kwestia w przyszłości 

płaconych podatków i zarobku, który mieszkańcy ziemi ropczyckiej, tego powiatu, będą 

mogli w horyzoncie czasowym minimum 25 lat bo tak jest zakład zakreślony jeśli chodzi  

o jego czasokres produkcji tu w Polsce, minimum 25 lat wtedy nakłady się im zwracają 

poniesione na tą inwestycję. Bo to nie jest firma informatyczna, to nie jest firma doradcza, to 

nie jest firma logistyczna, że dziś zatrudnia pięćset, tysiąc pracowników a od jutra tej firmy 

nie ma, przenoszą  na Ukrainę bo bezproblemowo przenosi się komputery czy przenosi się 

logistykę. Tu jest najważniejsza myśl technologiczna, ona nie jest nasza, to jest myśl 

najlepszych konstruktorów europejskich tych znanych w świecie firm. Natomiast jeśli jest 

zapis w porozumieniu, że tu będzie budowany zespół projektowo konstrukcyjny to oznacza, 

że następne pokolenie naszej młodzieży może wyłowi talenty na miarę konstruktorów   

w świecie. Od czegoś trzeba zacząć, z kimś trzeba się uczyć. Taką szansę  młodemu 

pokoleniu dziś dajemy tu, niekoniecznie proponujemy wyjazd do Anglii i naukę w tamtych 

zakładach chociaż trzeba zaznaczyć, że pracujący w przyszłości w tym ropczyckim zakładzie 

będą na pewno też szkoleni i będą pracowali w zakładach tych firm we Francji i w Anglii, na 

pewno na innych warunkach. Jeszcze zaznaczam, że sprzedaż była na bazie przetargu 

międzynarodowego, ogólnego, publikowanego w biuletynach i miesięcznikach 

ogólnopolskich  z terminem składania ofert dwumiesięcznym jaki należy do procedur 

związanych z możliwością zakupu przez międzynarodowych oferentów. Kto chciał mógł tą 

działkę kupić. Mógł dać każdą większą kwotę, gdyby dał na pewno byłby jakiś problem albo 

byśmy unieważnili przetarg albo by kupił byle tylko z zamiarem realizacji celów, które były 

w tym przetargu określone. Chcę też w ten sposób jakby powiedzieć, że sprzedaliśmy za cenę 

poniżej realnej wartości. Realna wartość polega na wycenie biegłego rzeczoznawcy i ta 

wycena była, niższa niż kwota otrzymana dwa i pół miliona złotych, które to środki są na 

koncie gminy. Zaznaczam, że musimy się podzielić z państwem, musimy zapłacić VAT.  

Oddamy państwu pół miliona złotych, nie mamy możliwości na dziś zwrotu tego podatku. 

Siedmiohektarowa działka temu konsorcjum, tej spółce nie jest potrzebna dziś. Zabudowa 

będzie dotyczyć w pierwszym etapie 1/3 nieruchomości ale kupili całą działkę po to żeby 

kolejne etapy budowy rozpocząć dopiero po uruchomieniu pierwszego etapu. To pewnie 

podobnie jak ze spółką UTC znaną pod nazwą Gloria, że kolejne elementy budują i co roku 

będzie kolejny segment 4 tysięcy metrów kwadratowych jeśli tylko ich wyroby będą 

znajdowały zbyt na rynkach światowych bo tu nie chodzi o rynek polski czy rynek europejski. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim współpracownikom zaczynając od burmistrza 

Maziarza, Roberta Kuraszkiewicza, który miał bardzo duży udział, szczególnie serdecznie 

dziękuję panu kierownikowi Józefowi Krzychowi bo on przez te parę miesięcy miał najwięcej 

dokumentów różnych do przygotowania, szybkich ocen, ekspertyz, wycen, konsultacji  

z architektami i nie tylko i w spotkaniach wszystkich uczestniczył, gdzie byli różni ludzie,  

z Anglikami i Francuzami. Na koniec, po pierwszym kontrakcie na dożynkach 

przedstawiliśmy dyrektorów wykonawczych tejże spółki - którzy byli tu przed dożynkami  
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w tej świetlicy, była okazja ich poznać,  mówię o prezydium Rady -  mieszkańcom Ropczyc 

bo to była jedyna dobra okazja żeby ludzie, mieszkańcy Ropczyc nie dziwili się jak to jest 

spółka niby w Ropczycach ma budować zakład ale dyrekcja w Sędziszowie w Hispano tam 

jest siedziba, tam zatrudniają, byłoby to niezrozumiałe. Myślę, że skrótowo, bardzo wyraźnie 

powiedzieliśmy jak to się stało. I informuję, że musieliśmy uzyskać zgodę i decyzję Polskiej 

Agencji Rozwoju Przemysłu na aprobatę dla tej operacji, dla tej inwestycji bo jest strefa jakby 

pod ich nadzorem i to udało się osiągnąć bardzo szybko w tej sprawie. Pomógł 

zaprzyjaźniony wiceminister skarbu, który jest zasłużonym dla Ropczyc – dziękuję za ten 

tytuł bo to go zobowiązuje, w wielu sprawach uczestniczył, to było ważne. Cieszę się, że do 

końca dobrnęliśmy pozytywnie, że mamy kasę i teraz musimy tej spółce, już dyrektorom  

pomóc, po pierwsze w przeprowadzeniu do końca postępowania wynikiem czego będzie 

decyzja środowiskowa i później to już jest kwestia samorządu powiatowego wydanie 

pozwolenia na budowę. Jeśli te dwie decyzje będą w terminie zakreślonym przez zarząd 

spółki to chcieliby by wykonawca budowy tego zakładu jeszcze w tym roku rozpoczął 

budowę. Cykl budowlany zakreślony przez zarząd firmy to od 9-ciu do 12-tu miesięcy. Muszą 

się w tym terminie zmieścić z budową a następnie wyposażanie zakładu w urządzenia, 

maszyny, linie technologiczne i oprzyrządowanie, które już jest przygotowywane i dla nich 

budowane pod zamówienie. Cały projekt techniczny jak mówią jest prawie gotowy, na 

ukończeniu, tydzień, dwa i mogą przekazywać go do powiatu. Jedyny problem RDOŚ - 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Postępowanie trwa, trwa. Jestem umówiony we 

wtorek z panem dyrektorem by przekazać atmosferę w tej sytuacji  Ropczyc, by powiedzieć, 

że kontrakt ostatecznie został zaaprobowany przez najwyższe władze państwowe bo Polska 

Agencja Rozwoju Przemysłu podlega Ministrowi Skarbu i nie chcielibyśmy zepsuć tego 

projektu przez to, że się okaże, że jakieś kwiatki, żabki i decyzję środowiskową się nie wyda.         

To jest zakład absolutnie zbliżony z tym, że o ciut wyższym stopniu technologicznym niż 

Hispano Suiza i jeśli dla Sędziszowa wydano to uważam, że się wyda ale kwestia  czasu żeby 

to nie trwało miesiącami bo ta instytucja lubi przeciągnąć. Wysoka Rado! Gdyby radni mieli 

pytania w tej sprawie to na tyle na ile mam informacje, czy kierownik Krzych to będziemy na 

państwa pytania udzielać informacji. I pewnie co sesja krótka informacja o postępach  

w przygotowaniu do budowy tego zakładu, będzie możliwa. Ostatnie zdanie, liczymy tak jak 

w przypadku UTC, że dojdzie z czasem do współpracy z innymi zakładami jeśli nie na terenie 

Ropczyc to powiatu lub Doliny Lotniczej, bo nie wszystko tu musi być dla tej produkcji 

produkowane i to jest też szansa i rozumiem, że logistyka, że całe zaplecze, które będzie 

potrzebne to będą też dodatkowe różne etaty jako zlecenia dla różnych firm począwszy od 

firm, które muszą żywić budujących tu budowniczych i później zabezpieczenie transportu, 

logistyki i różnych kwestii. To też jest ważne bo też w tym otoczeniu będą pewno jakieś  

usługi z tym związane. 

Wysoka Rado! Z innych spraw, informuję, zawsze zaczynam od najważniejszej infrastruktury 

komunikacyjnej i drogowej, że po pierwsze wszystkie nasze przedsięwzięcia planowane na 

ten rok generalnie są już uruchomione. Niektóre drogi po przetargach się buduje jak np.  

w Brzezówce już mamy położone dywaniki asfaltowe, w Małej na Granice, też już nasz etap 

jest zakończony i naciskamy mocno na nadleśnictwo żeby do końca tego roku zrealizowało 

swoje przyrzeczenie. Druga droga z grupy dofinansowania popowodziowego Ropczyce 

Granice Borki Chechelskie jest po przetargu, umowa podpisana i termin 30 wrzesień do 

realizacji. Również mamy zakontraktowane do realizacji do końca września chodniki na ulicy 

Słonecznej Czekaj, na ulicy Mickiewicza i pozostaje nam ogłosić przetarg mam nadzieję, że 

w przyszłym tygodniu będzie ogłoszony na budowę chodnika przy drodze powiatowej na 

Granicach. I rozstrzyga się przetarg na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej na 

Czekaju o długości 360 metrów gdzie partycypujemy w 50% kosztach budowy i pieniądze na 

konto Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pani skarbnik przekazała. Gdyby w tej 
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materii były pytania to będę odpowiadał, bo jest bardzo dużo różnych działań, które referat 

wykonuje w sferze zabezpieczającej transport. Intensywnie przygotowujemy się do złożenia 

wniosków do końca września do tzw. programu rządowego schetynówka i zadanie, które tam 

chcemy złożyć to drogi w Lubzinie. Jednym z elementów to uchwała o zaliczeniu tych dróg, 

które były przedmiotem wniosku, do kategorii dróg gminnych. I przygotowujemy Niedźwiadę 

na Polskę z dwoma cięgnikami do szkoły, do kościoła łączącymi drogę powiatową tą na dole  

i tą w lesie u góry do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przygotowujemy, bo kwestia 

uznania naszego wniosku i dofinansowania to albo się uda albo nie. Gmina może złożyć tylko 

jeden wniosek, więc wniosek z Niedźwiady w uznaniu działań aktywności państwa radnych  

i pana sołtysa, składamy, dla największej wsi. Inne wioski też mogłyby rywalizować  

o złożenie takiego wniosku. To będzie kosztowny wniosek. Gdyby się udało uzyskać 

dofinansowanie to ono może być w granicach do 85% kosztów, które się liczy albo około 

60% realnych kosztów  dotacja może dotyczyć. Jeśli chodzi o oświetlenie, jeśli  jesteśmy przy 

Niedźwiadzie – to uruchomiliśmy wykonawstwo czyli umowa podpisana na oświetlenie drogi 

powiatowej od mostu zmodernizowanego na drodze łączącej Niedźwiada Budy z ośrodkiem 

zdrowia i naszą szkołą ponad szkołę i też dyspozycja, myślę, że wkrótce podpiszemy umowę 

na odcinek łączący oświetlenie Budy i ten odcinek czyli cala ta droga byłaby jakby w dwóch 

pozycjach. Pewnie też to będzie kosztowało ponad 200 tysięcy złotych. Jeśli chodzi  

o Niedźwiadę to na ten rok pewnie tyle a w  innych rejonach mamy coś w zakresie 

oświetlenia do zrobienia. Dla informacji, jeśli państwo chcecie spocząć w Ropczycach  

w rynku czy w innym rejonie to usiądziecie na pewnych, bezpiecznych listwach ławek, które 

są wymienione, odnowione, żeby nie straszyły, nie uwierały, 193 listwy wykonanie  

i zamontowanie to około kilku tysięcy złotych kosztowało.  

Jeśli chodzi o realizowane inwestycje to najważniejsza bo największa inwestycja to 

modernizacja basenu krytego i obiektów obok, przebiega dobrze. Czy trzymamy się 

harmonogramu, w szczegółach mogłaby powiedzieć pani kierownik Maria Bochenek. 

Chcemy dotrzymać terminu, że 15 październik - na basen będzie można pójść i pływać. Basen 

jest modernizowany nie tylko z tego powodu, że miał 15 lat i w tej temperaturze wilgotności  

i użytkowaniu przy otwartej wodzie to wszystko się szybciej niszczy niż w prywatnym domu, 

będą wymienione wszystkie okna, będzie docieplenie i wiele elementów wymienionych,  

w tym budowa jacuzzi  ciekawie wygląda i chcemy dobudować, mam nadzieję, że  

w przyszłym tygodniu kierownik Mariusz Wośko we współpracy z panią kierownik Marią 

Bochenek i inżynierem Wojciechem Rogiem  ogłoszą przetarg na dobudowę. Musimy bardzo 

pilnować terminów bo musimy do końca tego roku rozliczyć się z dotacji z dwóch źródeł  

i obiekt musi być wybudowany. Mamy na to pokrycie w pieniądzach. Dziękuję Wysokiej 

Radzie za przesunięcia dziś w kwocie 150 tysięcy złotych bo one zamykają brakującą kwotę. 

Pozostaje na przełomie roku, mam nadzieję, że do połowy marca wyposażyć i wykończyć tą 

część dobudowaną, w której będą pozostałe urządzenia, które pozwolą na infrastrukturę 

naszego basenu jak oddawane rok czy dwa lata temu. Mam nadzieję, że basen będzie znowu 

służył przez najbliższe 15 lat bardzo zmodyfikowany, między innymi wymiana urządzeń, 

które odbierają ciepło z wyrzucanej wody na zewnątrz i to ciepło z powrotem kierują do 

podgrzewanej wody, to są podzespoły wielkości dwa na dwa i pół metra a kosztują  

w granicach blisko pół miliona złotych. Pewnie nie byłoby nas na to stać gdyby nie dotacja  

w 50%. To wszystko pozwala myśleć, że basen będzie znowu dobrze użytkowany. Jeśli 

chodzi o inne inwestycje to myślę, że do końca sierpnia, pozostał jeszcze poniedziałek  

i sobota, oddamy plac zabaw przy przedszkolu nr 1. Drugi duży w Ropczycach plac zabaw  

o wartości prawie pół miliona złotych. Jak dorobimy monitoring to będzie prawie pół miliona 

złotych. Sądzę, że warto go zobaczyć w pierwszych dniach września. Również jesteśmy na 

etapie końcowym ostatnich projektów technicznych w przyszłym okresie budowy boisk 

sportowych o sztucznej nawierzchni przy szkołach gdzie takich boisk nie ma –  
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w Witkowicach jest, przy zespole szkół nr 2 jest. A dzisiaj jest to już poziom 21 wieku. Jeśli 

chcemy aby dzieci nie nadwyrężały sobie kolan, stawów, nie zdzierały skóry na kolanach, 

udach gdy grają w marcu, w listopadzie to musi być sztuczna nawierzchnia. I zróbmy 

wszystko żeby się tak zmobilizować do przyszłego roku, po dwa, po trzy boiska budować by 

do końca kadencji ten projekt zrealizować tak jak zrealizowaliśmy w tamtej kadencji projekt 

przy każdej szkole plac zabaw dla młodszych dzieci. Normalnie przebiega rozbudowa OSP 

Lubzina, Brzezówka. Również żłobek miejski – wszystko dopięte, firma pracuje, ropczycka 

spółdzielnia Pokój i o to chodzi aby pieniądze, które pozyskujemy z różnych źródeł i nasze 

były kierowane do naszych przedsiębiorców jeśli nie generalnych to podwykonawców, niech 

te pieniądze będą w obiegu, później w naszych sklepach, w naszych firmach. Robimy parę 

projektów kubaturowych, które są niezwykle ważne jak przygotowanie do budowy hali 

sportowej przy zespole szkół nr 1. Będziemy chcieli złożyć wniosek do Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Program użytkowy jest, jest w końcowej fazie jeśli chodzi o cenę 

kosztów realizacji tego projektu. Podobnie dotyczy to rozbudowy OSP Mała czy rozbudowy 

budynku dla potrzeb LZS-u Inter, jest gotowy projekt. Jesteśmy też na etapie kończenia 

programu dla przedszkola w Lubzinie. To przedszkole będziemy chcieli próbować lokować, 

jeśli nie będzie można złożyć drugiego wniosku oświatowego do Regionalnego Programu 

Operacyjnego, to złożymy go do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli będzie można 

w osobnych działaniach przedszkola i oświata, bo można po jednym, to jeden i drugi obiekt  

i program będzie przygotowany. I jedna i druga inwestycja hala przy zespole szkół nr 1  

i przedszkole w Lubzinie jeśli nie uzyska wystarczającej liczby punktów żeby dostać 

dofinansowanie będzie realizowana z innych środków lub przy próbie pomocy szukania 

kapitału choćby na bazie przepisów prawnych wynikających z partnerstwa publiczno-

prywatnego. Takie rozmowy już toczymy bo nigdy nie wolno się trzymać tylko jednego 

wariantu i jednego pomysłu tylko równocześnie szukać różnych rozwiązań  a wybór sam 

następuje, który lepszy, który szybszy. Jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne to też 

działamy współpracując z aktywem społecznym, jeśli chodzi o wodociąg w Łączkach 

Kucharskich to pan radny E.Marć, sołtys, rada sołecka – dziękuję za współpracę, gdyby nie ta 

współpraca to raczej byśmy nie mieli szansy w terminie przygotować projekty techniczne. 

Dziękuję też panu sołtysowi z Gnojnicy Dolnej, z Gnojnicy Woli, radnym bo to wsparcie przy 

rozmowach z ludźmi, w przekonywaniu, współpracy z projektantami być może pozwoli  

z niewielkim opóźnieniem projekt kanalizacji dla tych miejscowości wykonać by szukać 

środków w perspektywie 2015-2020 bo inaczej takiego projektu jak kanalizacja nie 

wykonamy tylko i wyłącznie z naszych środków. Praktycznie dokonaliśmy wyboru 

wykonawcy na projektowanie infrastruktury dla scalonego terenu 26 hektarów w obrębie 

ulicy Mehoffera, Skorodeckiego i budowanego bloku. Jestem myślą przy TBS-ie i bloku, 

który na zewnątrz już firma kończy to projektujemy drugi blok i szukamy źródeł 

finansowania by ten blok być może był przeznaczony dla rodzin o niższych dochodach  

z formuły płacą kaucję i otrzymują mieszkanie nie na własność tylko na wynajem. Ta formuła 

by mogła być zrealizowana bo tu zauważam duże potrzeby, tu jest kwestia rodzin, których nie 

stać na kupno mieszkania czy budowę domu bo nie mają wystarczającej płynności finansowej 

by w banku otrzymać wysokie kredyty ale stać ich na 30 tysięcy kredytu na kaucję by mieć 

gotowe mieszkanie, do niego wejść. Tu szukamy wsparcia państwa poprzez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Tego typu projekty realizowaliśmy w latach poprzednich na 

zasadach np. blok 24-ro mieszkaniowy 12 mieszkań w tym systemie a 12 na sprzedaż. Gotowi 

jesteśmy cały blok przeznaczyć pod kątem tych rodzin, które próbują dopiero w przyszłości 

zdobywać większe dochody. W drugim przetargu udało się nam wyłonić firmę do 

modernizacji Orlika przy zespole szkół nr 2. Jest to firma z Krynicy, ale za cenę, którą 

akceptujemy i 50% tej kwoty to jest 638 tysięcy zł brutto zapłacimy z naszych dochodów  

a 50% tej kwoty pochodzić będzie z dotacji z Ministerstwa Sportu i mam nadzieję, że do 10 
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listopada tak jak zapisano w umowie Orlik będzie oddany i znów będzie kilka lat służył 

młodzieży i starszym. Z dziedziny sportu i instytucji kultury. Dziękuję instytucjom kultury  

w szczególności centrum kultury i wiejskim domom kultury za wypoczynek dzieci  

i młodzieży. I dziękuję szkołom, które prowadziły akcję na terenie swoich szkół na wakacjach 

jako kolonie czy półkolonie - to Niedźwiada Dolna, to Mała ale i inne szkoły, które też 

udostępniały swoje podwoje i przede wszystkim obiekty zewnętrzne sportowe i rekreacyjne. 

Jeśli chodzi o kulturę to chcę przypomnieć, że z większych imprez na wakacjach a zwłaszcza 

w ostatnim miesiącu to dożynki gminne. Dziękuję państwu starostom dożynkowym i dziękuję 

wszystkim państwu sołtysom, przewodniczącym osiedli, radnym za zaangażowanie się  

w zespoły dożynkowe bo to jest serce każdych dożynek i główni aktorzy. Gdyby nie było 

zespołów dożynkowych, wieńców i ludzi w zespołach dożynkowych to nie byłoby dożynek. 

Wiem, że gdyby nie zaangażowanie pracowników Centrum Kultury, Centrum Sportu, 

pracowników urzędu miejskiego i wymienionych państwa samorządowców to nie byłoby 

dożynek bo trudno liczyć i życzyć sobie by spracowani rolnicy w trakcie sezonu jeszcze 

żniwnego rolniczego pozostawili swoje najważniejsze prace a zajęli się przygotowaniem 

wieńca, zespołu dożynkowego, zbieraniem młodzieży, ludzi, przyjazdem itd. To mają zrobić 

ci w otoczeniu, inni i to jesteście wy. Bardzo dziękuję, dożynki są po części samorządowe, po 

części typowo rolnicze. Myślę, że zgromadziły mieszkańców Ropczyc w liczbach kilkuset na 

początku do kilku tysięcy późnym wieczorem, bo dożynki to są 2 etapy, dla starszych  

a później dla młodzieży i sądzę, że młodzież była w jakimś stopniu zadowolona, bo trudno 

trafić z zespołem aby cała młodzież była usatysfakcjonowana, każdy z nas i oni mają swoje 

zespoły, swoich faworytów, ale kilka tysięcy młodzieży było więc myślę, że jak przyszli to 

ich widocznie ten koncert interesował.  Sądzę, że mieli okazję zobaczyć, że stadion jest po to 

żeby oni też z niego korzystali, bieżnia oświetlona, można pobiegać wieczorem, można 

przyjść na mecz wygodnie usiąść. To jest też efekt pracy samorządu oraz dyrektora  

i pracowników Centrum Sportu za co im dziękuję. Jak przyjeżdżają przedstawiciele z innych 

gmin na mecze naszej IV ligi to nie mamy się czego wstydzić. Po to coś robimy przy 

własnym domu, we własnym mieszkaniu żebyśmy się nie wstydzili przed rodziną, sąsiadami, 

innymi a jako gmina reprezentujemy, my tu wszyscy tą gminę i miasto to też pewne rzeczy 

publiczne powinny być na takim poziomie żeby nie było wstyd. Sądzę, że jeśli chodzi o tą 

część Centrum Sportu to tak jest ale musimy dalej pracować nad tym żeby co roku tej 

infrastruktury przybywało. Zauważamy, że mieszkańcy i młodzież są wygodni, nie idą na 

piechotę, większość z nich przyjeżdża samochodami i brakuje tam parkingów i  łąki musimy 

znowu kupić zamienić na drogi, parkingi i budować dalej infrastrukturę, która  

w szczegółowym planie zagospodarowania jest i jest okazja do szukania pieniędzy 

europejskich i innych. Jak sami państwo przy okazji mistrzostw świata w Pekinie zauważacie 

mistrzowie świata rodzą się również na takich boiskach. Gdyby tego chłopca Fajdka w IV 

klasie szkoły podstawowej nauczycielka wychowania fizycznego nie zauważyła jako 

przyszłego talentu nie znając się na rzucie młotem ale angażując się, szukając dorad  

i fachowców dzisiaj nie mielibyśmy mistrza świata. Więc można. Można na tych boiskach też 

wykreować kapitana drużyny mistrza kraju, mówię o naszym Łukaszu Trałce. Tacy 

Łukaszowie mogą być wyłuskiwani przez nauczycieli wychowania fizycznego ale dajmy im 

szansę, budujmy boiska, organizujmy szkolenie, organizujmy treningi i zauważajmy i dajmy 

dyplomy, wieszajmy medale bo to zachęca do bardzo ciężkiej wieloletniej pracy i zauważenie 

środowiska tej pracy jest też niezwykle ważne. Jeśli chodzi o sport to różne imprezy 

sportowe, to kończąca się liga tenisa ziemnego. Zespół naszych boisk do tenisa jest 

potrzebny. Są tacy, którzy chcą grać, chcą się tam uczyć. Sądzę, że jest już pora żebyśmy 

pomyśleli jako samorząd o budowie krytego obiektu pod tenis, choćby to było jedno boisko 

chociaż nie wiadomo czy się opłaci, podglądamy inne miasta, które mają kryte, nie murowe, 

tylko w innych formach przykrycia przez zimę, żeby nie było tak, że przez 6 miesięcy trzeba 
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jeździć do Rzeszowa. Więc szukamy pieniędzy i rozwiązań technicznych. Były turnieje piłki 

siatkowej plażowej. Plażówka koło basenu dobrze się sprawdza. Proszę zauważyć że, mam 

informację od dyrektora, że w okresie sierpnia z basenów otwartych skorzystało 15 tysięcy 

osób, co sprawdzimy podzielimy przychód przez najtańszy bilet czy okaże się, że zostali 

wliczeni tu i ci którzy mieli zezwolenie dyrektora kompetencyjne na wejście za darmo.  

Z Orlika w Witkowicach w okresie miesiąca pisze dyrektor skorzystało 950 osób, z Orlika 

przy zespole szkół na górce skorzystało 110 osób, z ogródka jordanowskiego w okresie 

sierpnia skorzystało 950 osób i z kortów tenisowych skorzystało 450 osób. Seniorzy  

z Błękitnych znowu przegrali, nie wolno gubić w ostatnich minutach wyniku bo to są ważne 

punkty. Żeby Wysoka Rada wiedziała, że z tej ligi IV, w której jest 16 zespołów 8 odpadnie  

a 8 się utrzyma, więc jest o co walczyć. Informacje z dziedziny pomocy społecznej - do 

wiadomości. W sierpniu 208 rodzin skorzystało z łącznej pomocy w kwocie 64 tys. zł. Jeśli 

chodzi o kierowane pieniądze państwowe do rodzin to w sierpniu dla 2133 rodzin skierowano 

736 tysięcy w postaci zasiłków rodzinnych. Też niebagatelna kwota. W sierpniu jeśli chodzi  

o alimenty 120 osób skorzystało na kwotę 48 tys. zł. Biblioteka pracowała na wakacjach  

w zakresie pracy z dziećmi, z młodzieżą, również aktywne były filie, współpracowano ze 

Środowiskowym Domem Samopomocy. Była też bieżąca praca, inwentaryzacja, zakupy 

książek itd. plus akcje wakacyjne – akademia malucha, wakacje w bibliotece, na zakończenie 

wakacji piknik dla dzieci i okazje rocznicowe związane z rocznicami wielkich pisarzy. 

Meldunek jeśli chodzi o przygotowanie do nowego roku szkolnego. Mamy na 1 wrzesień 

ponad 900 dzieci (907) w oddziałach przedszkolnych i w zerówkach. Po dwuletnim okresie 

funkcjonowania przedszkoli europejskich z dniem 1 września te przedszkola rozpoczynają 

pracę jako przedszkola samorządowe, więc z dniem 1 września kilka osób otrzymuje pracę  

z karty nauczyciela co nie jest dla nas proste i tanie ale jednak. To są przedszkola w Małej, 

Niedźwiadzie Dolnej, Niedźwiadzie Górnej, w osiedlu Chechły. Każdy oddział przedszkola to 

dwie osoby plus pomoc w postaci sprzątaczki lub woźnej oddziałowej różnie można nazywać. 

Więc 4 oddziały przedszkolne razy 3 etaty, mamy 12 etatów. Tyle etatów będzie miało  

z dniem 1 września umowę na czas określony, roku. Jeśli w okresie tego roku nie uda się 

dokonać  dofinansowania ze środków funduszu społecznego, pieniądze europejskie, poprzez 

Wojewódzki Urząd Pracy to zostaną samorządowe i ci pracownicy dostaną po roku pracy jeśli 

spełnią wymogi i oczekiwania dyrektorów tych placówek umowy na czas nieokreślony. Z tą 

informacją wiąże się też fakt taki, że wszystkie nasze czterolatki mają prawo do miejsca  

w przedszkolu, nie wszystkie trzylatki na dziś jesteśmy w stanie przyjąć do przedszkoli jeśli 

rodzice mają takie życzenie ale za 2 lata to będzie nasz obowiązek i do tego musimy się 

przygotować. Sprawie pomogłoby zdecydowanie rządu jeśli ma być tak, że 6-latki mają być 

w szkołach to mają być w szkołach. Bo 93 6-latków z pierwszej klasy przenieśli  rodzice, po 

otrzymaniu odpowiedniej ekspertyzy poradni psychologicznej do zerówek. Na każde dziecko 

w klasie pierwszej już otrzymujemy rocznie 5.124 zł. Straciliśmy poprzez decyzje rodziców 

jako gmina grubo ponad pół miliona złotych, bezpowrotnie, bo koszty są dokładnie takie 

same jakby te dzieci 6-latki były w klasach pierwszych w szkołach podstawowych.  

W związku z tym kilka etatów nauczycieli zostało jakby przywróconych czy otrzymali 

możliwość pracy w szkołach podstawowych. W związku z tym mogliśmy dokonać 

bezbolesnej operacji zmiany z dniem 1 stycznia dotyczącej szkoły w Brzezówce bo 

nauczyciele dyplomowani z dwudziestoparoletnim stażem przeszli na nowo otwarte oddziały 

pierwszej klasy do innych szkół. A w to miejsce zatrudniamy osoby, które chcą lub takie, 

które nie znalazłyby miejsca pracy nauczyciela w naszych placówkach oświatowych na bazie 

karty nauczyciela. W szkołach podstawowych i gimnazjach mamy bez dwóch 3 000 

młodzieży. Razem jest to z dziećmi w żłobku i w szkole muzycznej ponad 4 000 dzieci  

i młodzieży, którymi się opiekujemy od żłobka, w którym na dziś jest 36 dzieci i 12 etatów 

niezliczonych do kategorii nauczycieli. Nauczycieli mamy na dziś 374 osoby plus te 12 osób 
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w żłobku. Z tych 374 nauczycieli 2/3 to nauczyciele dyplomowani, pozostali to nauczyciele 

mianowani, którzy co roku w grupie mniej więcej 12 do 18 osób zdobywają stopnie awansu 

zawodowego, przechodzą do najwyższego stopnia. I to jest nasz główny koszt utrzymania 

oświaty w granicach 80% pozostałe 20% to baza oświatowa, którą staramy się poprawiać.  

W czasie wakacji otrzymaliśmy kilka dotacji skierowanych po pierwsze na wyposażenie 

pracowni przede wszystkim stołówek jak również tych placówek w większych szkołach gdzie 

są pielęgniarki środowiskowe, gdzie zajmują się dziećmi. Informuję Wysoką Radę, że 

zgodnie z tym cośmy deklarowali wcześniej i zgodnie z naszym programem przedwyborczym 

uruchomiamy z dniem 1 września program opieki stomatologicznej dla dzieci w wieku I i II 

klasy szkoły podstawowej. W pierwszym okresie od  września do końca grudnia będą objęte 

dzieci z II klasy szkoły podstawowej a od stycznia do końca czerwca I klasy szkoły 

podstawowej. Będą lakowane szóstki czyli 4 ząbki u każdego dziecka, które są uzębieniem 

trwałym. Wygrała firma z Ropczyc stomatologiczna, która dała najkorzystniejszą ofertę. Na 

naradzie z dyrektorami ustaliliśmy procedury gdzie muszą współpracować rodzice, chyba 750 

dzieci będzie objętych tym programem stomatologicznym w okresie roku. To nie jest 

incydentalny program. Zaznaczam, że chcielibyśmy go utrzymać w tej kadencji. Co będzie  

w następnej to niech już następna Rada powie w tej materii czy warto, czy rozszerzać, czy 

wycofać się z tego programu. W ramach doświadczenia tego roku będziemy chcieli wciągać 

w rozszerzanie opieki stomatologicznej nad dziećmi również narodowy fundusz zdrowia i być 

może jeszcze inne zabiegi, które przez fachowców byłyby wskazane. Zakładam, że dzieci  

z rodzin o wyższych dochodach te zabiegi miały czy mają robione ale tu chodzi o równość. 

Nie możemy mówić tylko będziemy dotowali dzieci z rodzin o niższych dochodach czy dzieci 

z rodzin wielodzietnych. Tu uważam, że aprobata Rady już była bo o tym mówiłem. 

Wszystkie dzieci są naszymi dziećmi i jeśli jest dotacja to równo do każdego dziecka. Były 

remonty przeprowadzane na wakacjach. Nie powiem, że na te remonty mieliśmy dużo 

pieniędzy ale z informacji pana dyrektora zespołu oświaty wynika, że 300 tys. zł zostało 

przeznaczonych na wszystkie szkoły i placówki oświatowe poza inwestycjami jak budowa 

placu zabaw przy przedszkolu nr 1, jak basen bo to też jest pod młodzież i kwestie 

projektowe, o których wcześniej mówiłem. W każdej szkole były jakieś prace wykonywane, 

jeśli nie malowanie korytarzy i sal dydaktycznych to rozszerzony zakres jak przebudowa 

sanitariatów, elementy ciepłownicze, parkingi jak w szkole w Małej, sprawy bezpieczeństwa 

czyli kominowe, odpowietrzenie, izolacje. Wczoraj rozmawialiśmy o tym szczegółowo na 

naradzie rozpoczynającej rok oświatowy. Gdyby w tej kwestii były pytania Wysokiej Rady to 

bardzo proszę. Chcę podziękować panu dyrektorowi Mazurowi i jego współpracownikom  

z Zespołu Oświaty za koordynację wszystkich spraw, o których mówiłem. Z uwagi na czas 

wiele innych spraw, które realizują nie wymieniłem, chociażby dbałości o to by kolejne 

roczniki młodzieży otrzymywały bezpłatne podręczniki. Niewiele jest już klas, które nie 

otrzymują darmowych podręczników a ten obowiązek zgodnie z ustawą za 2 lata będzie 

spełniony w stosunku do wszystkich dzieci uczęszczających do naszych szkół czyli szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, za 2 lata każde dziecko otrzyma w 100% zestaw ćwiczeń  

i podręczników do swojej klasy wedle procedur, które są zapowiedziane. Otrzymaliśmy 

subwencję oświatową dodatkową, która związana była z wyposażeniem sali gimnastycznej  

i klas dydaktycznych oddanej w lutym inwestycji w Niedźwiadzie Dolnej. Myśmy te 

pieniądze wydali już dawno w lutym. I te środki finansowe na dziś stanowią jakby naszą 

rezerwę na oświatę. Chciałbym w swoim czasie poprosić Wysoką Radę by były skierowane 

na wyposażenie dobudowy basenu, który to zakres będzie dopiero realizowany o czym 

mówiłem wcześniej. Dziękuję za uwagę.  
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7. 

Radny p. Andrzej Rachwał – Pan burmistrz wspomniał o kilku projektach, które będą 

wdrażane i może by jeszcze jeden dodać, który prawdopodobnie niejednokrotnie był już 

poruszany i boli nas wszystkich. Jak idziemy na imprezę do sali widowiskowej Centrum 

Kultury szczególnie w okresie letnim, jest tam nie do wytrzymania. Wszyscy narzekają, nikt 

do tej pory nie wychodził w sposób zdecydowany, wszystko się odbywa dosyć kulturalnie – 

dobrze by było gdyby była klimatyzacja, to pewnie jeszcze bardziej kulturalnie by się  

odbywały imprezy. Bardzo bym prosił żeby wpisać w jakiś program możliwość zrealizowania 

tego zadania. Jak nie w tym roku to w następnym na pewno bo zapowiadają meteorolodzy, że 

niestety w Polsce dalej będzie ciepło. I jeszcze chciałem powiedzieć, że dostałem odpowiedź 

na interpelację, którą składałem o wyczyszczenie rzeki, więc pan wicedyrektor Szczęch chce 

sobie zrobić poletko uprawy  wikliny na naszym brzegu i stwierdził, że nie będą wycinać 

tylko w miarę potrzeb jak będą im potrzebne do faszynowania brzegów to wtedy może będą  

z tego korzystać. Więc jeżeli ten brzeg ma tak wyglądać aż pan Szczęch sobie wytnie, kiedyś 

mu to będzie potrzebne to nie wiem jak Ropczyce będą wyglądać za rok czy dwa.  Będzie 

dosłownie małpi gaj nad rzeką w centrum miasta. Taka była odpowiedź, nie mają pieniędzy 

na to i będą może korzystać z tego do faszynowania. Bardzo bym prosił żeby jakąś 

odpowiedź w dalszym ciągu wysłać czy skierować jakieś pismo żeby się zastanowił.  

         

Radny p. Jan Rydzik – Niedawno „Reporter” pisał o ciężko chorym Kamilku Rasiu z Brzezin. 

Czeka go ciężka operacja i rehabilitacja. Mam prośbę do samorządowców i do gminy żeby go 

wspomóc finansowo, materialnie. Było opisane co mu będzie potrzebne. Rodzina wiadomo, 

nie jest tak bogata. Mamy dzieci, wnuki, każdy by chciał żeby były zdrowe dlatego 

pasowałoby pomóc. Nie jest on z naszej gminy ale jest powiedzenie, że wszystkie dzieci są 

nasze dlatego mam prośbę o pochylenie się nad tym tematem i objęcie go pomocą.   

 

Radna p. Genowefa Ciosek – Mieszkańcy Bud z Niedźwiady, bo są i mieszkańcy Bud  

z Łączek Kucharskich bardzo proszą czy by się nie dało zaprojektować dla nich jeszcze 

wodociąg przy okazji tego co jest w Łączkach Kucharskich ponieważ oni też cierpią na brak 

wody a jak już projektujemy to czy by jeszcze przy okazji się nie dało tych mieszkańców 

ująć. U nas w Górnej Niedźwiadzie też są niedobory wody, martwią się spółka wodna jeżeli 

zacznie się rok szkolny, szkoła pobiera wodę też z tego wodociągu. Musimy się wspólnie 

zastanowić nad tym jakie nowe ujęcie wody, czy studnię głębinową, czy co, co kiedyś pan 

burmistrz wspomniał od basenu ze Stasiówki, żeby dało się to uzupełnić.  

 

Radna p. Imelda Sobańska – Chcę prosić w imieniu mieszkańców północnej części osiedla 

Północ w związku z tym, że zbliża się okres planowania nowego budżetu o uwzględnienie 

oświetlenia ulicznego tej północnej części osiedla wraz z wjazdem na teren osiedla od ulicy 

księdza Skorodeckiego. Mówiłam już na ten temat wielokrotnie przez kilka lat wstecz ale 

teraz mam nadzieję, że będzie ta prośba nasza uwzględniona w nowym budżecie.  

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – Chciałem serdecznie podziękować za dywanik asfaltowy 

w imieniu mieszkańców zarówno panu burmistrzowi jak i kierownictwu panu Drozdowi ze 

względu na to, że dywanik został położony szybko, sprawnie i mieszkańcy są zadowoleni.  

W dniu 1 września dzieci nasze idą do szkoły, niektóre dzieci się cieszą bo wakacje były 

mozolne ze względu na temperaturę, ale niektórzy  rodzice się niepokoją, przedmiotem 

niepokoju jest to, że dzieci, które skończyły III klasę szkoły podstawowej w Brzezówce pójdą 

do innych placówek oświatowych, do Lubziny lub do Czekaja. W związku z tym przyszli 

wczoraj przedstawiciele Rady Rodziców z Brzezówki aby zwrócić się z prośbą do pana 

burmistrza i do dyrektora zespołu oświaty o to aby umożliwić w jakiś sposób dostanie się tych 
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dzieci do placówki oświatowej na Czekaju.  Ze względu na to, że jest to odległość nie tak 

duża ale jest niebezpieczna ze względu na to że drogę powiatową starostwo nie planuje do 

budowy w najbliższym czasie jak również brak chodnika lub ścieżki rowerowej powoduje 

duże zagrożenie dla dzieci uczęszczających do tej szkoły. Wiadomo, że Weldon dostał 

zezwolenie na składowanie samochodów i ciężarowych i osobowych przy trasie przy kolei to 

zacienia drogę i gdy dzieci rozpoczną jazdę na rowerach oby nie doszło kiedyś do wypadku. 

Wiadomo, że nie wszyscy rodzice są w stanie i nie mają możliwości dowożenia dzieci do 

szkoły. Mają złożyć prośbę do pana burmistrza i proszę pana burmistrza o rozpatrzenie tej 

sprawy i przychylne ustosunkowanie się do tej prośby, oczywiście to do czasu gdy rozpocznie 

się budowa naszej szkoły. Sądzę, że to co pan burmistrz kiedyś mówił, że w tej kadencji tą 

szkołę wybudujemy sześcioklasową,  będzie dużym sukcesem nie tylko pana burmistrza ale 

wszystkich radnych i również naszego środowiska. Mówimy często, że najważniejsza 

inwestycja to są inwestycje w dzieci, co za tym idzie jest duża potrzeba rozwoju bazy 

sportowej jak również szkoły w Brzezówce, nasze dzieci albo jadą na Czekaj na stadion 

sportowy albo jadą do Lubziny ponieważ utworzył się zespół piłki nożnej albo też jadą do 

Ropczyc ponieważ nie mamy  bazy sportowej. Został utworzony stadion ale stadion ten jest 

nieprawny ponieważ nie ma własności. Dlatego są problemy w skorzystaniu z tego stadionu 

ponieważ nie ma kto łożyć na ten stadion. Tu są problemy. Dlatego proszę  pana burmistrza  

o przyglądnięcie się bardziej szczegółowo na moje środowisko ponieważ do tej pory nie 

słyszałem o ukończeniu dokumentacji na  dokończenie kanalizacji a ludzie pytają o to bo jest 

już drugi rok. Również o możliwości pomocy dzieciom, jakby oświata miała możliwości to 

bardzo proszę.  

 

Radny p. Dariusz Skórski – Mam prośbę do wydziału środowiska żeby otrzymać informację 

czy umieścić na internecie czy może za pośrednictwem „Reportera” odnośnie barszczu 

sosnowskiego. Doszło niedawno w Lubzinie do takiej sytuacji, że chłopak kosząc rów 

gminny w pobliżu Śnieżki uległ poparzeniu barszczem sosnowskiego. Wiem, że rodzice 

zwracali się do gminy ale nie uzyskali konkretnej odpowiedzi do kogo się zwrócić aby ten 

barszcz został wycięty czy unieszkodliwiony, prawdopodobnie uzyskali informację żeby sami 

wyrwali z korzeniami czy wycięli te korzenie. Prosiłbym żeby czytelną informację przekazać 

społeczeństwu - Ten barszcz od lat był podobno hodowany czy w Brzezinach czy gdzieś, 

bydło to spożywało. Jednak teraz jest to groźne, chłopak się męczy, antybiotyki bierze. - żeby 

uniknąć tego w przyszłości. I jeszcze drobna uwaga z mojej strony czy można prosić pana 

mecenasa aby będąc na sesjach przedłużył swoją obecność na pytania i interpelacje jak 

zadajemy. Nieraz pytania do niego są. Dlatego prosiłbym o uwzględnienie tego.  

 

Burmistrz p.B.Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) – Pan Andrzej Rachwał. Myślę, 

że tak, że trochę zapominamy o takich sprawach jak klimatyzacja w domu kultury. Trzeba się 

będzie tym na przyszły rok zainteresować. Jeśli chodzi o komentarz do odpowiedzi 

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, też pomyślałem,  trzeba dać 

jeszcze jedną odpowiedź, która by dała odpór takim bardzo dziecinnym odpowiedziom. Tu 

przeczytam fragment odpowiedzi, nad którym wczoraj się wzburzyłem dotyczącym Zakładów 

Magnezytowych, odpowiedzi Ministerstwa Finansów co do naszej rezolucji skierowanej  

w znanej nam sprawie UKS-u. Jak pamiętacie podjęliśmy uchwałę – rezolucję skierowaną do 

dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Skarbowej, Wojewody i do Ministerstwa 

Finansów. Zastępca dyrektora departamentu kontroli skarbowej w Ministerstwie Finansów 

Beata Łaszyn odpisała nam, że w odpowiedzi na wystąpienie skierowane do Ministra 

Finansów dotyczące działań podejmowanych przez dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej  

w Rzeszowie wobec Zakładów Magnezytowych, na pierwszej stronie jest że wszystko robią 

zgodnie z prawem a Zakłady Magnezytowe mają prawo się odwoływać bo taka jest 
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procedura, nic się im jeszcze nie stało. Ale później jest komentarz i to przeczytam bo niektóre 

będę akcentował: Odnośnie wyrażanej troski pana burmistrza o zmniejszone wpływy do 

budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane 

zmianą siedziby Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. wyjaśnić należy, że w dobie 

dynamicznych przemian i rozwoju gospodarczego zmiana priorytetów lokalizacyjnych 

przedsiębiorstw jest zjawiskiem naturalnym. czyli napisała dyplomatycznie, że to że firmy 

przenoszą się do Warszawy to jest naturalne, Prowadzone w tym kierunku badania wykazują 

iż najbardziej preferowanym kierunkiem lokalizacji jest centrum kraju, podyktowane jest to 

rosnącą złożonością i zmiennością otoczenia społecznego i gospodarczego. to nowo modne 

słowa by pisać i pisać i dalej pisze Analizując szczegółowe dane z lat 2012-2014 należy 

zauważyć, że w województwie Podkarpackim dynamicznie rośnie liczna nowych podmiotów. 

Jednocześnie na tle innych województw liczba podmiotów, które przeniosły swoje siedziby 

kształtuje się na średnim poziomie. W praktyce przedsiębiorstwa, które zmieniły jedynie 

adres swojej siedziby nadal na terenie województwa Podkarpackiego posiadają swoje zakłady 

pracy co w konsekwencji skutkuje przekazywaniem stale zwiększającego się udziału  

w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

na obszarze, w którym znajduje się zakład, oddział proporcjonalnie do liczby zatrudnionych 

osób na podstawie umowy o pracę. I tu ja odpiszę i pokażę jak to nam stale wzrasta, rok do 

roku w roku 2015 jeśli pamiętacie czas uchwalania budżetu mówiłem, że pytam wszystkich 

świętych łącznie z dyrektorem urzędu skarbowego w Ropczycach jak to się dzieje, że 

Minister Finansów zaaprobował rok do roku 2 miliony w dół z tej jednej pozycji udziału  

w podatku dochodowym od osób fizycznych. A tu odpisuje, że przecież stale wam wzrasta 

podatek dochodowy od osób fizycznych to co jeszcze chcecie, podatek z CIT? Podatek z CIT 

należy się do Warszawy do stolicy. Takim językiem napisała, że to jest normalne, że to jest 

trend, należy centrale firm przenosić do centrum, do Warszawy, to nie jest wprost napisane 

ale to się czyta, bo nam się należy Warszawie podatek od dochodu  a wy się zadowolcie 

podatkiem od osób fizycznych. Jeszcze pisze Rekompensuje to zmniejszone wpływy do 

budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Potwierdzeniem 

powyższego są dane statystyczne w tym zakresie. Ja wyślę te dane statystyczne odnośnie 

naszej gminy i miasta i niech to wyjaśni. Pewnie odpowiedzi nie dostanę. Są różne pisma 

denerwujące, żenujące i odpowiedzi na zasadzie a kysz, daj sobie spokój. A my zostajemy  

z problemami. Rozumiem decyzję Zakładów Magnezytowych, nie chcę bardziej komentować, 

mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy i  siedziba Zakładów wróci do Ropczyc. Na to 

bardzo liczę. Pan Jasiu Rydzik, zauważamy to dziecko i jeśliby się okazało, że gmina 

Wielopole Skrzyńskie nie jest w stanie pomóc temu dziecku w sposób wystarczający to 

rozważymy czy my nie moglibyśmy się włączyć. Pani Gienia Ciosek mówi o mieszkańcach 

Bud. Powiedziałbym tak, zdaję sobie sprawę, że woda byłaby im potrzebna z Lubziny. Tyle, 

że był czas kiedyśmy chodzili i pytali czy chcecie przyłącza bezpośrednio. Nie bo nam nie 

trzeba. Ale i tak żeśmy się zdecydowali przez teren Bud zaprojektować główny ciąg  

z sytuacją taką, że kiedyś być może nowe domy będą budowane a komitet wodociągowy 

powie, że z naszych górek wody nie wystarczy. Dzisiaj nic nie zrobimy jest umowa, jest 

przetarg, koniec kropka. Tu nie jest tak, że możemy dowolnie w każdym czasie zwiększać bo 

ktoś nam zrobi zarzut do prokuratury. To jest przetarg. Po drugie, złamalibyśmy termin, a ten 

termin jest zawity i ważny. Bo jak się spóźnimy to być może nie będziemy mogli złożyć 

wniosku o dotację. Trzeba myśleć w tym czasie kiedy się coś robi, że może być susza, że 

mogą być nowe domy, a nie – nie trzeba. Nie trzeba to będziecie sami projektowali od 

głównego przyłącza ale ważne jest to, że damy wam szansę, że będzie woda. Taka jest 

odpowiedź. Niedźwiada Górna. Jeśli brakuje wody to rzeczywiście trzeba będzie przemyśleć 

czy nie projektować w porozumieniu z gminą Dębica od Stasiówki, wiem że mają nadwyżkę 

wody i wprowadzić to być może wzdłuż drogi, o której mówiłem, że byłoby dobrze 
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wybudować ją asfaltową. Przy czym jest na środkowym odcinku dom, działka duża, obok 

droga i grodzi 5 cm od przebiegu drogi. Teraz gdybyśmy chcieli robić z Programu Rozwoju 

to najprawdopodobniej rozwalimy ogrodzenie bo się nie da inaczej. Pan Gieniu mówi, że 

asfalt mu się podoba i dobrze. Jeśli chodzi o wystąpienie rodziców dzieci o dowożenie, jeśli 

będzie wystąpienie to się do tego odniosę. Projekt kanalizacji, podkręcimy inżynierów bo 

może i podzielam pogląd, że na linii referat urzędu gminy i PUK jest za dużo koncepcyjnego 

myślenia a trzeba coś zrobić. Nie lubię problemów nierozwiązywanych w określonym czasie, 

rozumiem rok. Ale drugi rok to ma pan rację to przesada i zapewniam, że w przyszłym 

tygodniu poproszę obydwa zespoły i przepytam czy pozorujemy robotę czy robimy. Jak 

pozorujemy to być może niektórzy usłyszą ode mnie gorzkie słowa. Pani radnej Imeldzie 

Sobańskiej przekazuję informację, że kierownik referatu pan Józef Drozd dostał polecenie 

przygotowania zlecenia projektowania całego tego osiedla. Na pewno będziemy robić to 

etapami. Najpierw ulica w dół do budowanych nowych bloków w dół z włączeniem do 

księdza  Skorodeckiego. Są jeszcze inne uliczki. Jeśli zrobimy jedną to zaraz będzie czemu ta 

a nie inne, więc zrobimy projekt dla całości i etapami będziemy to chcieli zrobić. Na pewno  

w tym roku umowa będzie podpisana i projektowane to będzie po to żeby w przyszłorocznym 

budżecie trochę zrobić. Pan radny Skórski przypomina o barszczu sosnowskiego na 

przykładzie porażonego dziecka. Jest taka sytuacja, że problem jest nie tylko na Podkarpaciu. 

Absorbujemy tym odpowiednie instytucje bo nie może tak być, że wszystko co jest 

problemem to gmina, bo nam na wszystko braknie sił i pieniędzy. W Łączkach Kucharskich 

poradzili sobie tak, że sołtys poprosił na spotkanie radę sołecką, zarząd OSP, zdecydowali, że 

druhowie strażacy w uniformach wytną, to a to co wycięli spryskają korzeń, żeby i korzeń 

zniknął. Nie wiem czy skutecznie to zrobili, ale tak postanowili. Problem jest w Nawsiu bo 

cała wieś rośnie na 3 metry, jest to setkami metrów. Wystąpiliśmy pisemnie do gminy 

Wielopole żeby się tym zajęła i nawet mówiłem pracownikowi urzędu wielopolskiego, że 

zróbcie coś a ostatecznie złóżcie wniosek do narodowego funduszu może jakieś pieniądze 

dostaniecie bo do nas to płynie, wylewy i dlatego to rośnie. Płynie to nie z Brzezin tylko  

z Nawsia. Proszę żeby Biuro Rady Miejskiej zadbało aby mecenasi za wcześnie nie 

wyjeżdżali, mecenas jest u góry bo zawsze coś robi, ale zwrócimy uwagę by byli do końca. 

Informuję Wysoką Radę, że od 1 września zmieniam regulamin organizacyjny urzędu 

miejskiego. Uznałem, że przez pół roku praca w poniedziałki do 18-tej od 7.30 jest 

nieefektywną pracą, zwłaszcza w upały a nie mamy wszędzie klimatyzacji, a mieszkańcy, 

petenci przychodzą tylko do mnie, więc uznaję to i dalej będę przyjmował 2 razy w tygodniu 

ale w poniedziałki wszyscy zaczynamy pracę o godzinę później i godzinę dłużej wszyscy 

pracujemy. Chodzi o to żeby jeden dzień w tygodniu ktoś kto pracuje w zakładzie pracy 

zamkniętym i nie ma możliwości wyjścia, a wychodzi o 15-tej, mógł dojechać załatwić 

dowód, wypis, uzyskać informacje w referatach. To jest uzasadnienie.  Redaktor to już opisał. 

Domyślam się, że tytuł to już nie sam autor tylko szef redakcji pisze, tytuły są takie żeby się 

chciało czytać, a w treści niekoniecznie jest zgoda z akcentem tytułu. Dziękuję za uwagę.   

 

8. 

Przewodniczący Rady zamknął 13 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

                             

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek  inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa  inspektor w Biurze Rady Miejskiej      
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