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Protokół Nr XIV / 15 

z XIV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 28 września 2015 r. 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami 

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

wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący 

Rady Miejskiej – p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.05 – 15.00.    

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 14 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – mam prośbę do Wysokiej Rady o włączenie do 

programu dzisiejszej sesji dwóch uchwał, które są przed państwem radnymi. Pierwszy 

projekt, który moglibyśmy oznaczyć jako 4.8. dotyczy nabycia nieruchomości gruntowych 

położonych na trzech działkach, w sumie 17 arów do kupna. Wynegocjowana cena, tak jak 

dotychczasowe w tym rejonie wszystkie powierzchnie kupowane w granicach 4 500 zł za ar. 

Jeśli Wysoka Rada wyraziłaby zgodę na wprowadzenie to moglibyśmy w tym roku 

zakontraktować a zapłacić w przyszłym roku, takie jest porozumienie. Chodzi o trzy działki, 

w sumie 17 arów w pobliżu budowanych bloków przez TBS na osiedlu Mehoffera. Drugi 

projekt uchwały 4.9. dotyczy zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta pomiędzy 

samorządem powiatu a samorządem gminy. Samorząd powiatu to ulica Zielona, którą 

przekazaliby gminie w zamian za drogę gminną na Granicach. Różnica oczywiście 

powierzchni ale nie jest to istotne, zamiana bez dopłaty. Najpierw wola Wysokiej Rady  

a następnie przedłożenie tożsamej uchwały przed Wysoką Radą powiatu i dopiero te kwestie 

techniczne, proceduralne jak kontrakt, gdy będą te uchwały rady. Do końca roku 

uporalibyśmy się z tematem, który prowadzimy od czterech czy pięciu lat. 

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za - 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 

2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród, 

4.2.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 2351/401, 

4.3.zbycia lokalu mieszkalnego w budynku w Ropczycach przy ul. Grunwaldzkiej 1, 

4.4.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, 



2 

 

4.5.zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrów i Gminą Ropczyce  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

4.6.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację 

zadania publicznego, 

4.7.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

4.8.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działki 377/26, 377/27, 

377/29, 

4.9.zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach – ul. ul.: Leśna i Zielona. 

5.Wybory ławników. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Interpelacje i zapytania. 

8.Zamknięcie sesji. 

 

3.  

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

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

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu 

zgłaszania kandydatów do nagród – Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty – pan 

Stanisław Mazur. 

W ubiegłym roku, w podobnej do dzisiejszej uchwale dokonano modyfikacji w zakresie 

procentowego podziału środków na nagrody przydzielane przez Burmistrza Ropczyc i przez 

dyrektorów szkół. Obecnie zachodzi konieczność ponownej modyfikacji procentowego 

podziału środków, dlatego też proponuje się, aby w  uchwale Nr XXV/239/2004 r. Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu 

zgłaszania kandydatów do nagród zmienić treść § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w ten sposób, że:  

W okresie od wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31.12.2015 r. otrzymują one 

brzmienie: „ 1) 60% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego; 

2)40% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół i dyrektorów placówek 

oświatowych”. Następnie począwszy od dnia 01.01.2016 r. otrzymują one brzmienie:„1) 50% 

środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego; 2)50% środków 

funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół i dyrektorów placówek oświatowych”. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała podlega publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia. Uchwała ta umożliwi panu burmistrzowi w roku 2015 wyróżnić 

większą liczbę nauczycieli za ich osiągnięcia, w ten sposób zmniejszyć wydatki na tzw. 

dodatek uzupełniający, który zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela wypłacany jest 

każdorazowo do końca stycznia danego roku. Chcę nadmienić, że mimo zmiany procentowej 

w roku bieżącym 2015 kwota wyliczona w budżetach dla dyrektorów szkół, nie ulegnie 

zmianie, pozostaje ta sama.  

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – zastępca przewodniczącego Komisji ds. oświaty, 

kultury i sportu poinformował, że w dniu 23 września odbyło się posiedzenie Komisji ds. 

oświaty, kultury i sportu na którym projekt uchwały został poddany analizie. W wyniku 

analizy tego projektu opinia wszystkich członków komisji jest pozytywna.  
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Radna pani Imelda Sobańska – pan burmistrz miał do tej pory 60% środków funduszu, teraz 

będzie miał 50%, a pan dyrektor mówił, że pan burmistrz będzie miał możliwość 

przydzielenia większej ilości nagród. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Na czym polega ta 

różnica? 

 

Pan Stanisław Mazur – tu jest napisane 60% ale w roku 2015, natomiast od stycznia 2016 

roku będzie 50 % na 50% za cały rok 2016. Będzie zmniejszenie w stosunku do roku 

obecnego, teraz jest 60%, w roku przyszłym pan burmistrz zdecydował, że będzie 50 % na 

50% czyli po równo, 50 % pan burmistrz, 50% dyrektorzy szkół. Natomiast w tym roku jest 

to 60%, jest to zwiększenie. Jest zwiększenie dlatego, że pan burmistrz w tym roku miał 

mniej niż 60%, 36% jest zapisane w uchwale.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za 

ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów 

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

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej  

w Ropczycach, działka 2351/401 - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

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

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, położonej 

w Ropczycach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 2351/401  

o powierzchni 3 ary 36 m2, objętej księgą wieczystą 52668/9, dla której brak jest 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, według ewidencji gruntów 

stanowiącej użytek B, niezbędnej do poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej 

oznaczonej jako działka numer 2351/195, na rzecz właściciela tej nieruchomości. Działka 

stanowi własność gminy, położona jest w Ropczycach przy ul. Armii Krajowej i stanowi teren 

wokół budynku stanowiącego własność osób fizycznych. Z uwagi na to, że wartość tej działki 

przekracza 10 000 zł, stąd wymagana jest uchwała rady miejskiej. 

 

Radny Zenon Charchut – przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego na posiedzeniu w dniu 23 września 2015 roku rozpatrywała projekty uchwał 

na dzisiejszą sesję:  4.2. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 

2351/401, 4.3. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w budynku w Ropczycach przy ul. 

Grunwaldzkiej 1, 4.4. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, 4.5.  

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrów i Gminą 

Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Wszystkie projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię. 

 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 2351/401 została 

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

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w budynku  

w Ropczycach przy ul. Grunwaldzkiej 1 - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu,  lokalu 

mieszkalnego  nr 5, o powierzchni użytkowej 35,09 m2, stanowiącego własność Gminy 

Ropczyce, znajdującego się na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego w Ropczycach, 
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przy ul. Grunwaldzkiej 1, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie 

znajdującym się pod tym budynkiem oznaczonym jako działka ewidencyjna numer 1096/1  

o powierzchni ogólnej 5 arów 55 m2, objętej księgą wieczystą numer 8294/3. Lokal nie jest 

zamieszkały. Stan techniczny – bardzo zniszczony. Doprowadzenie do stanu użytkowania 

wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego propozycja sprzedaży tego lokalu w drodze 

przetargu.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w budynku w Ropczycach 

przy ul. Grunwaldzkiej 1 została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 
 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej  

w Ropczycach - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

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

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, położonej 

w Ropczycach, o powierzchni 11 arów 26 m2, objętej w części planem miejscowym  

i przeznaczonej na cele produkcyjne, składowe i magazynowe, niezbędnej do poprawy 

zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka numer 3200, na rzecz 

właściciela tej nieruchomości. Nieruchomość oznaczona jest działkami ewidencyjnymi  

numer: 225/12 o powierzchni 1ar 31 m2,  225/13 o powierzchni 2 ary 74 m2,  226/8  

o powierzchni 4 ary 73 m2, 226/9 o powierzchni 2 ary 48 m2. Nieruchomość położona jest 

przy ulicy Przemysłowej, przylega bezpośrednio do zbytej działki 3200. Z uwagi na brak 

dostępu do drogi może być zbyta w drodze bezprzetargowej. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach została 

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

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Ostrów i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – pani 

Maria Bochenek. 

Projekt uchwały rady dotyczy zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Ostrów i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków o następującej treści: § 1.1.Powierza się Gminie Ostrów częściową 

realizację zadań własnych na terenie części Gminy Ropczyce w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Brzezówka  

i Ropczyce gm. Ropczyce z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

stanowiących własność Gminy Ostrów. 2. Przejmuje się od Gminy Ostrów częściową 

realizację zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków w miejscowości Kozodrza gm. Ostrów z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ropczyce. § 2.1.Wyraża się zgodę oraz 

upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Ostrów i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Projekt ten reguluje sprawy wzajemnego świadczenia usług 

związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków przez przedsiębiorstwa powołane do 

tego np. my powierzamy pełnienie tych obowiązków Gminie Ostrów w obszarze Brzezówki, 

to jest kilkanaście budynków przy torach PKP, tam gdzie już jest dostarczana woda z terenu 
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Gminy Ostrów i z tego terenu powinniśmy ścieki odprowadzać bo mamy tam najbliżej do 

kanalizacji sanitarnej w Brzezówce. Porozumienie to dotyczy też rejonu przy ulicy 

Sikorskiego, gdzie już Gmina Ostrów dostarcza wodę naszym mieszkańcom, a z kolei nasze 

przedsiębiorstwo przejmie te obowiązki w rejonie Kozodrzy, to jest kilkanaście budynków 

przylegających do naszego osiedla Pietrzejowa.  

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski - pytałem o to na komisji, pani kierownik mi wyjaśniła 

ale ludzie są niepewni co do odcinka Brzezówki w którym nie ma kanalizacji a jest woda, 

mianowicie chodzi o przysiółek w stronę Cukrowni - Koniec. Dalej pytam dzisiaj na sesji, 

żeby potem społeczeństwo nie miało do mnie pretensji, że nie pytam o te rzeczy mianowicie 

czy ta część Brzezówki będzie ujęta do kanalizacji i czy to będzie do Ostrowa, czy do naszej 

oczyszczalni ścieków przez tory na Czekaju. 

 

Pani Maria Bochenek - przy drodze Brzezówka - Skrzyszów i przy torach kolejowych 

planujemy zlecić opracowanie takiego projektu i według koncepcji, którą uzgadnialiśmy 

wspólnie z przedsiębiorstwem usług komunalnych czyli rejon budynków, które są usytuowane 

wzdłuż drogi od Brzezówki do Skrzyszowa planujemy włączyć, ścieki z tego terenu przesyłać 

na naszej oczyszczalni czyli do kanalizacji w Brzezówce tam, gdzie teren jest już 

skanalizowany a te kilkanaście budynków przy torach kolejowych do kanalizacji ostrowskiej. 

Do granicy z naszą gminą jest dociągnięta kanalizacja eksploatowana przez Ostrów. 

 

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrów  

i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

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

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik Gminy – pani 

Beata Malec. 

Projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 

realizację zadania publicznego. Postanawia się udzielić w 2015 roku pomocy finansowej 

Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania 

publicznego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Paszczyna – Lubzina w m. Lubzina w kwocie 

50 000 zł. Środki finansowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą 

Ropczyce, a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim. W umowie tej zostaną wskazane 

wszystkie podstawowe zasady udzielenia rozliczenia i zwrotu ewentualnie 

niewykorzystanych środków. 

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 września pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 

oznaczone w porządku obrad jako 4.6. i 4.7.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

na realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 
 

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

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. W budżecie zwiększa się dochody 

bieżące budżetu o kwotę 335 287 zł. Dochody zwiększane są między innymi w pozycji 

dotyczącej remontu drogi Poręby Chechelskie - środki, które otrzymujemy z województwa  
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w kwocie 131 000 zł. Również są tutaj środki zwiększające dotyczące zakupu i montażu 

barier drogowych, chodzi o ulicę Kolonia. Również zwiększamy dochody w wysokości 

130 000 zł, jest to zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej przeznaczonej na wyposażenie 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach szkolnych. 

Również są tu środki zwiększające dochody ze środków wygospodarowanych przez placówki 

oświatowe z tytułu wyżywienia w stołówkach. Również zwiększenie dochodów dotyczy 

kwoty jaką otrzymała gmina na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w październiku 

2015 roku. W tabeli nr 1 przedstawiane są poszczególne pozycje zwiększenia dochodów. 

Również zwiększa się o tą samą kwotę wydatki budżetu, zwiększenia przedstawione są  

w tabeli nr 2. Również projekt uchwały dokonuje przeniesienia planowanych wydatków 

budżetowych o kwotę 420 100 zł. Zwiększenia i przesunięcia dotyczą poszczególnych zadań 

realizowanych w trakcie ostatniego miesiąca w związku z zakończonymi zadaniami czy 

wygospodarowanymi przesunięciami między zadaniami realizowanymi przez placówki 

oświatowe czy Urząd Miejski w Ropczycach.  

 

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

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

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach, działki 377/26, 377/27, 377/29 - Kierownik Referatu Budownictwa, 

Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie, do zasobu nieruchomości, z przeznaczeniem 

pod budownictwo wielorodzinne, nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 16 

arów 92 m2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce, jako działki 

ewidencyjne numer: 377/26 o powierzchni 8 arów 3 m2, 377/27 o powierzchni 1 ar 70 m2, 

377/29 o powierzchni 7 arów 19 m2. Działki są własnością osoby fizycznej, położone są przy 

ulicy Mehoffera, przeznaczone w planie miejscowym pod budownictwo wielorodzinne. 

Nabycie nieruchomości umożliwi gminie planowanie kolejnych budynków wielorodzinnych. 

Negocjacje z osobą fizyczną zostały przeprowadzone i jest zgoda na ich kupno.  

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działki 

377/26, 377/27, 377/29 została podjęta przy: za–19 głosów, przeciw-0, wstrzymujących się–0. 
 

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych  

w Ropczycach – ul. ul.: Leśna i Zielona - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej o powierzchni 3 

hektary 24 ary, stanowiącej drogę (część ul. Leśnej), będącej własnością Gminy Ropczyce, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne, tutaj są dwa obręby 

Ropczyce – Chechły działka: 3825/1 i obręb Gnojnica działki: 1274/4, 1274/5, 1274/6, za 

nieruchomość gruntową o powierzchni 1 hektar 50 arów 88 m2, stanowiącą drogę (część ul. 

Zielonej), będącej własnością Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, oznaczoną w operacie 

ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne, w obrębie Ropczyce: 968/11, 969/9 i w obrębie 

Ropczyce – Chechły: 1668/5, 1669/5, 1669/6, 1669/7, 1669/8, 1669/9. Zamiana formalna 

może być dokonana dopiero po pozbawieniu tych dróg odpowiednich kategorii. 

 

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach – ul. ul.: Leśna  

i Zielona została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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5. 
Informacje na temat wyboru ławników przedstawione przez Przewodniczącego Rady: 

Podstawowe informacje dotyczące wyboru ławników Rada otrzymała wraz z projektem 

uchwały oznaczonym cyfrą 5. Ławników Rada wybiera w głosowaniu tajnym. Zgodnie ze 

Statutem Gminy Ropczyce w głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart 

ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym sposób głosowania każdorazowo ustala Rada. 

Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana z radnych z wyłonionym spośród 

siebie przewodniczącym. Rada wybiera 3 ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach do 

orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. Nie będzie wyboru ławnika do Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie  z powodu  braku kandydatów. 

 

Przedstawienie opinii Zespołu o kandydatach na ławników (wynika z ustawy Prawo o ustroju 

sądów powszechnych) – radna p. Teresa Rachwał: Opinia: Zespół powołany przez Radę 

Miejską w Ropczycach uchwałą Nr XI/84/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.  na podstawie art. 163 

ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - w składzie:  

radni Rady Miejskiej w Ropczycach: Zenon Charchut, Stanisław Marć, Józef Misiura, Teresa 

Rachwał, Dariusz Skórski, sekretarz gminy Ropczyce Jolanta Kaszowska - stwierdza, co 

następuje: 1) Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej, na sesji przed 

przystąpieniem do wyborów, opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,  

w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo  

o ustroju sądów powszechnych. 2) Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie ustaliło, że  

z terenu właściwości gminy Ropczyce, Rada Miejska w Ropczycach na lata 2016-2019, 

wybiera: 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach cywilnych 

lub karnych, 3 ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach do orzekania w sprawach 

rodzinnych i nieletnich. 3) Nie zgłoszono kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego  

w Rzeszowie. Zgłoszono 4 kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach. 4) 

Zespół na dwóch posiedzeniach przeanalizował zgłoszenia kandydatów w szczególności  

w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów 

powszechnych.  5) Zdaniem zespołu wszyscy kandydaci zgłoszeni na ławników do Sądu 

Rejonowego w Ropczycach to jest w kolejności alfabetycznej: Maria Golenia, Halina 

Jedynak, Tadeusz Miąso, Wiesław  Strączek - zasługują na pozytywną opinię i spełniają 

wymogi ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Protokół podpisały osoby wchodzące 

w skład zespołu.  

 

Ustalenie w formie zapisu w niniejszym protokole, zaproponowanego przez 

Przewodniczącego Rady, sposobu głosowania tajnego w wyborach na ławników do Sądu 

Rejonowego w Ropczycach: 1.Na karcie do głosowania umieszcza się, alfabetycznie, 

nazwisko i imiona kandydatów i odpowiednio liczbę porządkową od 1 do 4.  2.Głosowanie 

odbywa się poprzez postawienie znaku X, w kratce pomiędzy liczbą porządkową oraz 

nazwiskiem i imionami kandydatów.  Należy postawić maksymalnie 3 znaki X. (czyli tyle ile 

Rada wybiera ławników). 3.Za głos nieważny uznaje się: zakreślenie znaku X we wszystkich 

kratkach, niepostawienie znaku X w żadnej z kratek. 4.Karty do głosowania wrzuca się do 

urny, z którą podchodzi do radnych jedna z osób z Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybranymi 

zostają 3 osoby, które uzyskały największą ilość głosów. 6.W przypadku, gdy więcej niż 

jeden kandydat otrzyma taką samą ilość głosów odbywa się głosowanie dodatkowe pomiędzy 

tymi kandydatami.   

Uwag, poprawek, propozycji innych rozwiązań nie zgłoszono. 

Powyższy sposób głosowania został ustalony przy: za 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 

się 0.  
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Wybór Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady zaproponował skład Komisji 

Skrutacyjnej:  radny Grzegorz Bielatowicz, radny Dariusz Herbut, radny Henryk Kędziora. 

Wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej przy: za 19 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0. 

Komisji Skrutacyjna w składzie: Grzegorz Bielatowicz, Dariusz Herbut, Henryk Kędziora, 

została wybrana przy: za 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 

Przewodniczący Rady zarządził wybory ławników, które przeprowadzi  Komisja Skrutacyjna.  

 

Przyjęto, że podczas przygotowywania wyborów i obliczania wyniku głosowania przez 

komisję skrutacyjną będzie realizowany punkt 6 porządku obrad to jest sprawozdanie 

burmistrza z działalności między sesjami Rady. 

 

Radny Grzegorz Bielatowicz poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się: 

przewodniczący Grzegorz Bielatowicz, członkowie Dariusz Herbut i Henryk Kędziora, 

następnie i objaśnił sposób głosowania: na karcie do głosowania w kratkach przy nazwiskach 

należy postawić od 1 do 3 znaków X, czyli Rada wybiera 3 osoby.  

Przeprowadzenie głosowania przez Komisję Skrutacyjną (rozdanie kart, dokonanie przez 

radnych wyboru, zebranie kart). 

 

Odczytanie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej  protokołu z głosowania i podanie 

wyniku głosowania: Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na  XIV sesji  kadencji 2014-

2018 Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 28 września 2015 r., w celu przeprowadzenia 

tajnego głosowania, w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach do 

orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.  Komisja Skrutacyjna w składzie: Grzegorz 

Bielatowicz przewodniczący, Dariusz Herbut, Henryk Kędziora, stwierdza co następuje: Na 

ogólną liczbę 21 radnych w sesji Rady Miejskiej w Ropczycach uczestniczyło wg listy 

obecności 19 radnych. Wydano 19 kart do głosowania 19  radnym. Liczba kart wyjętych  

z urny: 19. Liczba głosów ważnych:  19. Liczba głosów nieważnych: 0.  Kandydaci na 

ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach do orzekania w sprawach rodzinnych  

i nieletnich - uzyskali następującą ilość głosów: 1) Maria Teresa Golenia 10, 2) Halina 

Jedynak 12, 3) Tadeusz Paweł Miąso 18, 4) Wiesław Grzegorz Strączek 14. Komisja 

Skrutacyjna stwierdza, że na ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach do orzekania  

w sprawach rodzinnych i nieletnich, wybrani zostali: 1) Tadeusz Paweł Miąso, 2) Wiesław 

Grzegorz Strączek, 3) Halina Jedynak. Uwag nie stwierdzono. Podpisy Komisji Skrutacyjnej: 

Grzegorz Bielatowicz, Dariusz Herbut, Henryk Kędziora.  

 

Głosowanie nad paragrafem 2 i 3 projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Ropczycach – za 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.    

 

6. 

Burmistrz p.B.Bujak (sprawozdanie) – Tradycyjnie na każdej sesji staram się składać krótkie 

informacje o pracy urzędu miejskiego, jednostek organizacyjnych, spółek - prowadzonych 

spraw w zakresie kompetencji i obowiązków  samorządu miasta i gminy Ropczyce. 

Chciałbym ostatnie wydarzenia zinterpretować. Otóż wczoraj mieliśmy okazję podpisać 

umowę – porozumienie o współpracy pomiędzy miastem Stropkov na Słowacji a Ropczycami 

w ramach wymiany kulturalnej, sportowej i działań w zakresie gospodarki. W Stropkovie jest 

nowy burmistrz. Nasza wieloletnia umowa już była dwukrotnie aneksowana, uznaliśmy, że 

ten zakres należy rozszerzyć by dawał nam możliwości ewentualnego wykorzystania tego 
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porozumienia dwóch miast wchodzących w skład Unii Europejskiej w ramach specjalnych 

programów europejskich. Zamierzamy jeszcze włączyć do tej umowy współpracy inne miasto 

z Czech, które jest partnerem Stropkova by wypełnić szerzej warunki wynikające ze 

szczegółowych programów europejskich, być może stworzyć szansę dla dodatkowego 

dofinansowania w trakcie tego okresu finansowania 2014-2020. Spotkanie odbyło się  

w Niedźwiadzie w ramach przygotowywanej pod tym kątem i w tym celu imprezy 

folklorystycznej dwudniowej. W sobotę uczestniczyły zespoły kół gospodyń wiejskich  

i szkoły – to była wewnętrzna impreza, a w niedzielę była otwarta dla wszystkich plus dla 

gości ze Słowacji bo z delegacją samorządu burmistrzem, sekretarzem urzędu miejskiego 

przyjechał również zespół pieśni i tańca Stropkovianie, który zaprezentował ich barwne, 

tradycyjne, regionalne tańce, śpiewy. Myślę, że to było miłe i przyjemne widowisko i na 

koniec tych występów podpisaliśmy porozumienie, w otoczeniu zespołów słowackich  

i naszych, przy udziale wiceministra skarbu, tak że  nadaliśmy temu porozumieniu taką trochę 

oprawę również rządową z racji gwarancji rządu, pan minister Gawlik był jakby notariuszem 

tego porozumienia. I będziemy dalej współpracowali. Temat był przygotowany przez panią 

sekretarz i dyrektor Centrum Kultury, którzy w tym celu byli wcześniej w Stropkovie, 

opracowywali treść porozumień, współpracowali w tym zakresie wszyscy kierownicy 

referatów. Również dziękuję wszystkim współorganizatorom w szczególności kołu gospodyń 

wiejskich w Niedźwiadzie, pani radnej za udział  zespołów folklorystycznych z Niedźwiady – 

Niedźwiedzianie juniorzy, seniorzy, dzieci, rewie folklorystyczne z Ropczyc, zespoły 

regionalne tego typu jak kapela Kurasiowa. To były prezentacje naszej kultury z naszej 

strony. Były też koła gospodyń wiejskich z Łączek, z Gnojnicy. Za to dziękuję aktywistkom 

tych kół gospodyń wiejskich. Myślę, że to była dobra impreza, na którą otrzymaliśmy 

dofinansowanie w wysokości o ile pamiętam 11 tys. złotych z zewnątrz. Myślę, że nie za 

wiele dołożyliśmy. Była to impreza skierowana do mieszkańców Niedźwiady i wszystkich 

innych, którzy chcieli przyjechać.  

Dziękuję również panu przewodniczącemu i wszystkim radnym, którzy poświęcili sporo 

czasu żeby być, tu Słowacy już byli przed 12-tą, wspólny obiad, odwiedziliśmy żeby im 

pokazać niektóre kościoły zabytkowe, dwa stadiony, szkołę w Niedźwiadzie Dolnej. Trochę 

spędziliśmy czasu, ja zawodowo, a pan przewodniczący społecznie więc dziękuję mu że mi 

towarzyszył. Również dziękuję radnym, którzy mieli czas i mogli uczestniczyć w uroczystej 

prezentacji nowego placu zabaw przy przedszkolu nr 1 – ładne, kolorowe przedszkole, 

zadowolone dzieci,  uśmiech dzieci na pewno autentyczny i radość rodziców. Plac jest nowy, 

kolorowy – bardzo przyciągający dzieci jak pszczoły do kwiatów – to jest radość i satysfakcja 

dla wszystkich państwa, którzy uczestniczyliście w tym procesie podjęcia decyzji, że ma się 

znaleźć pieniądz, inni pracowali nad projektami, inni nad realizacją, nad wykonaniem, nad 

oddaniem, inni będą pracować nad rozliczeniem, są to  pieniądze tylko z naszej kasy bo dla 

przedszkoli na tego typu place dotacji państwowych lub europejskich nie było. To są nasze 

środki, to była kwota 495 tys. plus kilka tysięcy złotych, przetarg jest rozstrzygnięty, na 

monitoring, który w ciągu 10 dni będzie wykonany. To były relacje z ostatnich dni. Zwykle 

rozpoczynamy informacjami o sprawach drogowych – więc proszę przyjąć do wiadomości, że 

sezon inwestycyjny, drogowy już się kończy, zbliżamy się do końca z poważnymi 

inwestycjami drogowymi, chodnikowymi. Największa inwestycja drogowa, w skrócie 

schetynówka w Gnojnicy Woli 80% prac jest zrobionych, druga powierzchnia asfaltowa 

położona, zjazdy prawie zrobione, most w ramach tego projektu zrobiony. Jeszcze potrwa 

praca 2 do 3 tygodnie, kończąca i zadanie za 2 mln złotych będzie zrealizowane. Pan radny  

i sołtys w jednej osobie jest zadowolony, że to dla jego wsi przypada udział w największej 

inwestycji. W przyszłym roku podobną inwestycję na ciut mniejszą kwotę przygotowujemy  

z programu schetynówka - który jest znów przyjęty przez sejm na kolejne lata, do 2019 roku, 
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na podobnej zasadzie, jedno zadanie może gmina typować, składać i może dostać 50% 

środków do trzech milionów złotych - na zadanie połączenie dróg E4 z torami i za torami 

Paszczyna w kierunku drogi powiatowej Paszczyna, też załatwilibyśmy kilka dróg 

jednocześnie w Lubzinie jeśliby udało się uzyskać środki finansowe. Jeśli chodzi o inne 

odcinki dróg – 11 odcinków, które były w przetargu są wykonane, w zasadzie odebrane, 

końcówki estetyczne prac, na zasadzie, że w każdej miejscowości staraliśmy się ulokować 

jedną inwestycję drogową, asfaltową lub równorzędny chodnik w granicach stu, stu 

pięćdziesięciu, dwustu tysięcy złotych. I tak chodnik jest oddany do użytku na ulicy 

Mickiewicza za CPN do ronda 650-lecia, na Czekaju krótki, ale na Czekaju drugi z naszym 

udziałem, 50 % wkładem, chodnik przy drodze wojewódzkiej łączącej  granice Ostrowa do 

mostu na rzece Wielopolce do osiedla przy Cukrowni, będzie już budowany, jest umowa 

podpisana, to kwota około 193 tys. zł, 315 metrów, to będzie drugie zadanie chodnikowe, 

które dopiero będzie realizowane. Jesteśmy po przetargu na budowę chodnika przy ulicy 

powiatowej na Granicach, również podobna kwota 186 tys., ponad 200 (około 230) metrów 

bieżących chodnika na rowie, więc to jest dość kosztowne, do końca października firma  

z Niedźwiady ma to wykonać. Pozostała jeszcze nakładka, ostatnia warstwa ścierna na drodze 

Poręby Chechelskie 700 metrów długości. Przypominam, że otrzymaliśmy 130 tys. dotacji ze 

środków popowodziowych na tą drogę jako drugi odcinek. Na trzeci odcinek liczyliśmy ale 

niestety wszystkie resztkówki pieniędzy poszły na tzw. fundusz suszowy dla rolników.  Wiele 

innych projektów robimy. Ważny jest projekt przygotowywany pod Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich – projekt drogowy, dotyczy on Niedźwiady, Niedźwiada na Polskę od 

drogi powiatowej dębickiej. Chcemy dojść do drogi powiatowej w dwóch miejscach koło 

kościoła i koło szkoły w Niedźwiadzie Górnej, połączyć te drogi powiatowe, zrobić asfalt, 

jeśli uda się uzyskać środki finansowe na które przygotowujemy wniosek i dokumenty. 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na drugi etap oświetlenia drogi w Niedźwiadzie Dolnej od Bud do 

mostu na drodze powiatowej, bo od mostu do szkoły w Niedźwiadzie Dolnej odcinek bardzo 

newralgiczny oświetlenie jest zrobione, mam nadzieję, że za tydzień, 10 dni zaświeci, a drugi 

ma zaświecić na święta. Więc cały ten odcinek będzie za kwotę około 150 tys. zł oświetlony. 

Złożyliśmy deklarację powiatowi, staroście powiatowemu, że jeśli złoży do programu 

schetynówka wniosek na budowę chodnika na tymże odcinku i modernizację drogi 

powiatowej od ośrodka zdrowia do odcinka koło domu kultury już wykonanego to dołożymy 

50% udziału własnego. Informuję radnych i sołtysa, jest na piśmie złożona deklaracja, tyle 

samo my dołożymy co powiat, przekazując powiatowi  projekt chodnika z pozwoleniem na 

budowę a 50% do tego wszystkiego można by dostać z programu schetynówka jeśli powiat 

właśnie ten wniosek złoży. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci na odcinku  

w Niedźwiadzie Dolnej ale i żeby cała droga przez wieś była zrobiona. W tej chwili montuje 

się lampy oświetleniowe elektryczne przy drodze w Lubzinie w kierunku na Śnieżkę. W tym 

zakresie jest wiele różnych projektów przygotowywanych już pod kątem przyszłego roku. 

Powoli przygotowujemy się do wstępnego planu, również wydatków, również remontów, 

inwestycji na kolejny rok. Pierwsze przedłożenie wraz z projektem budżetu, 15 listopada 

zostanie to przedłożone Wysokiej Radzie. Jest to wtedy temat do dyskusji szczegółowej, do 

momentu jego ostatecznego uchwalenia. Budżet uchwalimy albo do końca grudnia, albo do 

końca stycznia, zobaczymy jakie będzie odniesienie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Termin ustawowy to koniec grudnia. W okresie tego miesiąca pan marszałek Województwa 

Podkarpackiego zaprosił niektórych wójtów i burmistrzów, których tereny leżą wzdłuż 

magistrali kolejowej od Dębicy do Przeworska i od Kolbuszowej do Strzyżowa na spotkanie 

celem zawarcia porozumienia o utworzeniu funduszu kolejowego, który polega na tym, że 

marszałek wkłada do puli 20 tys. każda gmina po równo po 20 tys. i z tej puli mamy robić 

drogi dojazdowe, parkingi przy stacjach PKP. Poczytałem, przyglądnąłem się, byłem na 

spotkaniu, poprosiłem o opinię nasz referat drogowy, pana kierownika J. Drozda – nie 
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zdecydowałem się podpisać tego porozumienia. Uznałem, że nasze przystanki PKP  

w Lubzinie są połączone drogą asfaltową i przystanek mamy i parking, że na Czekaju 

wszystko gra, chcemy przejąć dworzec PKP i chcemy go otworzyć. Na razie wszystko jest na 

dobrej drodze, nie wiemy kiedy przejęcie będzie prawne, więc pisemnie domagamy się, żeby 

kolej otworzyła świetlicę na zimę, najpóźniej 15 października i w Witkowicach jest  

w modernizacji i wierzę w to, że parkingi będą zrobione. Ta moja decyzja nie jest ostateczna  

i gdyby ktoś doszedł do wniosku, że powinniśmy w tym funduszu kolejowym uczestniczyć to 

czekam na argumenty. 

W ostatnich dniach wystąpiłem z listem – pismem do pana marszałka z prośbą o informację 

szczegółową na temat spraw przygotowawczych związanych z przygotowaniem do budowy 

łącznika łączącego autostradę w Borku Wielkim z trasą E4 w ramach szczegółowego planu 

zagospodarowania terenu przyjętego przez Radę Miejską w nas i w Sędziszowie. Chciałbym 

mieć na piśmie odpowiedź na jakim etapie te prace są prowadzone jeśli chodzi o studium 

wykonalności, czy przygotowuje się przetarg na projekt szczegółowy, czy zamierza się 

przygotowywać przetarg na zaprojektuj i wybuduj, kto będzie ewentualnym wnioskodawcą  

o środki europejskie i jakie. Dalej niewiele wiemy na ten temat poza tym, że opracowywane 

jest studium ale uważam, że to studium powinno być już prawie, że wykonane. Z prośbą 

indywidualną zwracałem się do naszych radnych powiatowych z terenu miasta i gminy by  

o to pytać pana starostę, który też był adresatem pisma  Marszałka i pozostali starostowie  

o rozważenie możliwości składania wniosków ze środków europejskich z Regionalnego 

Programu Operacyjnego na budowę tych łączników. Ten łącznik jest w naszych warunkach 

bardzo ważny, bardzo potrzebny bo łączyłby w sposób profesjonalny jedną prostą drogą te 2 

miasta z łącznikiem autostradowym i tego musimy na różne sposoby oczekiwać. Jeśli ta 

decyzja nie zapadnie ostatecznie w 2016 roku to będzie wielka szkoda. Na tej sali były 

spotkania z udziałem Marszałka, Wicemarszałka, Posłów, Senatora, konwentu wójtów  

i burmistrzów, pisaliśmy petycje, pisma wspólnie z drużynami ochotniczych straży 

pożarnych, były zbierane podpisy, specjalne prezydium na czele z radnymi i panem 

senatorem Pupą byli u Marszałka, Marszałek się też dopisał jako jedna z osób popierających 

tą inicjatywę - przygotowanie projektu łącznika i jego następnie budowa. I to wszystko widzę, 

że idzie opieszale albo grzęźnie. Mówię o tym na sesji abyśmy wszyscy w różny sposób 

wywierali presję. Jest teraz okres gdzie ważne sprawy w ramach kampanii parlamentarnej są 

przypominane byłym posłom czy kandydatom na posłów czy senatorów czy są wiarygodni. 

Jeśli ktoś do czegoś się zobowiązuje, ktoś jest czegoś notariuszem to powinien starać się robić 

wszystko żeby dawać gwarancje swojej wiarygodności, tematy istotne i ważne posuwając do 

przodu. Jadąc do Krakowa widzę, że za Brzeskiem buduje się łącznik, środki europejskie są 

takie same dla województwa małopolskiego jak i dla naszego, nie wiem z jakich środków się 

to buduje i kto to buduje,  nie wierzę, że gmina Brzesko. Wiem, że Marszałek zdecydował, że 

jeden z dwóch zjazdów w Dębicy w powiecie dębickim będzie budowany przez marszałka 

przy wsparciu samorządów. Wysoką Radę informuję, że pisemnie zobowiązałem się do 

współfinansowania w ramach udziału ewentualnie samorządu tej inwestycji, tej części 

środków które by miały uzupełnić środki europejskie. Zakładając, że można zdobyć 85% 

środków europejskich a 15% musi wyłożyć wnioskodawca Urząd Marszałkowski, to jesteśmy 

gotowi jako miasto Urzędowi Marszałkowskiemu trochę dołożyć, możemy negocjować, 

jestem gotów deklarować nawet 2 miliony złotych bo uważam, że to jest tak ważne  

i potrzebne zadanie.   Więc tam gdzie będziecie mogli szanowni państwo pytajcie aktualnych 

posłów co w tej sprawie, pytajcie marszałków. Na ostatniej naradzie o funduszu kolejowym, 

Marszałka i Wicemarszałka pytam i tak mi odpowiadali, że nic nie zrozumiałem. 

Postanowiłem więc wysłać pismo. Jak otrzymam pismo, jak będzie jasna odpowiedź, 

przejrzysta to na rezultaty będziemy czekać. Jak nie będzie jasna to będziemy pewnie pisać  
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i pytać listem publicznym czyli otwartym skierowanym również do opinii publicznej – bo jak 

wywierać presję, co możemy więcej w tej sprawie zrobić. Gdyby Wysoka Rada uznała, że 

może trzeba zaprosić na sesję Marszałka czy dyrektorów to jesteśmy gotowi to jako 

wykonawcy waszej woli zrealizować. Inwestycje kubaturowe. Zgodnie z upływem czasu 

największa inwestycja, tegoroczna kubaturowa  modernizacja i rozbudowa basenu – 

modernizacja została w zasadzie przeprowadzona, jest teraz etap oceny technicznej tej 

modernizacji i techniczne zakończenie. Zakończymy przed 15 października i oddamy do 

użytku, najpóźniej  w tym terminie basen dla dzieci i młodzieży i wszystkich. Jesteśmy po 

przetargu, jutro podpisujemy umowę na rozbudowę tej części, która jest planowana pod 

dodatkową infrastrukturę, stan surowy wygrała firma Igloobud za chyba 158 tys. zł, to mamy 

w budżecie zabezpieczone i 6 tygodni na realizację. Zależy nam żeby ten stan surowy 

zamknąć. Jeszcze w tym roku chciałbym ogłosić przetarg na wykończenie tej dobudowy żeby 

na koniec marca zamknąć temat basenu czyli modernizacji, rozbudowy, docieplenia, 

fotowolkanika, technologia – już jest wszystko zrobione,  działa,  grzeje, nowe urządzenia 

dotyczące odzysku ciepła pracują. Ocenia się to wszystko teraz, ocenia się parametry, kończy 

się termomodernizację zewnętrzną. To jest największa inwestycja. Pomniejszy  remont 

budynku, w którym chcemy rozszerzyć żłobek po przedszkolu – trwa. Sądzę, że w terminie 

będzie zrealizowany. Ogłosiliśmy przetarg na wyposażenie. Z dniem 1 stycznia wierzę w to, 

że dodatkowo 30 dzieci znajdzie tam swoje miejsce i że przez lata będzie to żłobek, w którym 

będzie 65 czy 66 dzieci czyli średni, dobry, solidny żłobek. Kontynuowane są prace 

wykończeniowe w Brzezówce, w Lubzinie na budynkach wielofunkcyjnych i też są 

kontynuowane, zaawansowane mocno prace przy kapitalnym remoncie boiska Orlik przy 

szkole na górce i wiele innych projektów jest realizowanych począwszy od wodociągu Łączki 

Kucharskie, kanalizacja. Jeśli chodzi o wodociąg Łączki Kucharskie to mamy trochę 

problemy z uzyskaniem pozytywnej opinii do decyzji środowiskowej. To są trudne progi 

RDOŚ, to dotyczy również inwestycji Rolls-Royce. Mam nadzieję, że przebrnie Rolls-Royce 

z opracowaniem przez RDOŚ, już by mogli czekać na pozwolenie na budowę i być może  

w tym roku wbiliby łopatę w ziemię ale jak będzie RDOŚ tak trzymał z tym ich 

opracowaniem, żeby badać jakie motyle latają nad tym terenem, jakie rosną kwiaty  

w poszczególnych gruntach, jakie ślimaki przemierzają wszerz i wzdłuż – to jest wielki 

problem, to jest skandal, że teren, który w szczegółowym planie zagospodarowania 

przestrzennego przez lata był przeznaczony pod inwestycje nawet uciążliwe dla środowiska 

bo tam wokół nie ma domów i temu celowi służył jest analizowany pod kątem robaczków, 

kolorowych kwiatków, listków, trzmieli, os, gdyby Unia Europejska miała takie przepisy to 

by żadnej autostrady nie wybudowała ani żadnego poważniejszego zakładu a nam się takie 

prawo zaproponowało, posłowie przyjęli, a my na dole chcąc cokolwiek zrobić idziemy 

żmudnie miesiącami  po tego typu prawie. Mam nadzieję, że uda się to przełamać. Spotkałem 

się osobiście z panem dyrektorem RDOŚ-u w Rzeszowie przez godzinę rozmawiając  

i tłumacząc kwestie związane z możliwością pozyskania bardzo poważnego inwestora dla 

Podkarpacia, dla Ropczyc i o potrzebie przychylnego spojrzenia, oczywiście z szacunkiem dla 

środowiska i wszystkich żyjątek ale też z uwzględnieniem przyszłych miejsc pracy i nie 

zniechęcania przyszłych inwestorów. Staramy się wszystkie inne projekty bardzo mocno 

zaawansowywać, robić pod kątem przyszłego roku, między innymi kończymy ostatnie 

projekty na przykład przy szkołach boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni sztucznej. Bardzo 

bym chciał aby Wysoka Rada uznała to za priorytet żeby od przyszłego roku rozpoczynać 

budowę przynajmniej dwóch boisk przy dwóch szkołach, przez kadencję mielibyśmy 6, 

mamy dwa, trzy zrobione, to byłoby przy większości szkół, tak jak w tamtej kadencji 

kończyliśmy a tym otwartym placem zabaw przy przedszkolu zakończyliśmy budowę 

zewnętrznych placów zabaw dla dzieci najmłodszych, zerówka, przedszkole, klasa jeden, 

dwa, trzy, cztery. Na te boiska projekty mamy gotowe. Pracy projektowej będzie sporo – bo 
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również gotowa koncepcja architektoniczno-budowlana rozbudowy zespołu szkół nr 1 o halę 

wraz z salami dydaktycznymi, teraz robiona koncepcja architektoniczno-budowlana 

przedszkola w Lubzinie, przygotowujemy się do projektu szkoły przy budynku 

wielofunkcyjnym w Brzezówce chciałbym  w tym roku jeszcze żebyśmy podpisali umowy - 

do wiadomości pana Nowakowskiego. Wiem, że ten budynek wielofunkcyjny, który będzie 

do października na tym etapie wytynkowany i zrobiony bez szkoły nie będzie żył według 

mojej oceny w taki sposób że warto było wyłożyć na jego budowę. Wiem jak to jest, nawet  

w Niedźwiadzie gdzie jest dużo młodzieży, dużo mieszkańców ciężko zachęcić żeby ten 

budynek dość duży, który trochę kosztuje w eksploatacji żył, żeby był zapełniony często 

dziećmi, młodzieżą i ludźmi tak jak na przykład wczoraj, ale to są incydentalne dni.  

W Brzezówce musi być obok szkoła i jestem zwolennikiem żeby projektować i myśleć  

o budowie. Jak jestem przy Brzezówce to dla tego obiektu, w którym jest remiza straży, w tej 

chwili garaż tynkowany i te pomieszczenia, drzwi będą zamontowane i myślę, że za dwa, trzy 

tygodnie może wjechać niewielki samochodzik, lekki, strażacki, który został zakupiony, jest 

już własnością OSP Brzezówka za 188 tys. zł, z tego 80 tys. otrzymaliśmy dotacji 

zewnętrznej, 50 zarząd wojewódzki ochotniczych straży pożarnych i 30 wojewódzki fundusz 

ochrony środowiska. Jeśli w przyszłym roku te dwie dotacje byłyby możliwe to też inne 

jednostki,  będą brane pod uwagę, do wyboru. Jeśli tych dotacji nie będzie, to tylko  

z pieniędzy podatkowych z gminy jest to dość duży koszt. Sprzedaliśmy 4 mieszkania, wedle 

trybu i procedury 25 czy 30% kosztów rynkowych. Sprzedajemy w chwili obecnej 

współwłasność mieszkania, które przejęliśmy w testamencie, w Rzeszowie, ½ mamy, 

zobaczymy czy to się uda zbyć. W tym czasie wydaliśmy 24 decyzje o warunkach zabudowy 

– mieszkaniowe, gospodarcze, 19 wniosków przyjęliśmy, kilka hektarów otrzymaliśmy 

własności jeśli chodzi o drogi - komunalizacja, działki sprzedaliśmy lub kupiliśmy. Obrót 

nieruchomości jest spory, czego i dzisiaj projekt uchwały i uchwała podjęta przez Wysoką 

Radę jest dowodem, kupujemy, sprzedajemy żeby ruch inwestycyjny był, też pod przyszłość. 

Zakończony jest proces przetargu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów 

komunalnych Sędziszowa i Ropczyc. Jeśli chodzi o nasze obiekty komunalne zyskujemy 

około 143 tys. w stosunku do bazy tamtego roku czyli można by powiedzieć, że w roku 

przyszłym za energię elektryczną zapłacimy około dziewięciu, dziesięciu procent mniej niż  

w tym roku. To jest kolejny upust bo ten rok też jest po przetargu i to też jest sześć, siedem 

procent upustu czyli na przestrzeni tych dwóch lat około 18% byłoby upustu. Będziemy 

rozmawiali z firmą, która nas wspierała i pomagała w tym przetargu nad ewentualnym 

rynkowym kupnem gazu do celów grzewczych szkół i obiektów, które są gazem grzane. 

Rozważymy czy to się opłaci. Jest ogłoszony przetarg na odbiór nieczystości stałych dla 

mieszkańców miasta i gminy Ropczyce. Jest to duży przetarg, oczekuje się 50 dni na złożenie 

oferty. Mamy nadzieję, że nasza spółka PUK złoży dobrą ofertę i że wygra ten przetarg i że to 

będzie na tyle korzystnie dla obywateli, że nie będziemy musieli tzw. podatku śmieciowego 

podnosić na rok przyszły. Najpierw przetarg, kwota, podpisanie umowy a następnie analiza 

czy ten podatek jest na tym samym poziomie czy będzie musiał być podniesiony. Na 

następnej sesji, na koniec października, będzie to sesja głównie związana z podatkami, 

przedstawimy propozycje podatków na przyszły rok. Mam nadzieję, że gro tych podatków 

będzie na niezmienionym poziomie ale pewnie też będą podatki, które obniżymy i które będą 

na tym samym poziomie. Niepewny jest tylko podatek od wywozu nieczystości stałych  

z uwagi na nierozstrzygnięty jeszcze przetarg. Jeśli chodzi o Referat Programów 

Pomocowych i Rozwoju to wszystkie inwestycje, które są wspierane z zewnątrz to referat 

rozlicza współpracując z referatem księgowości, w chwili obecnej nie mamy problemów  

z płynnością, wszystko na bieżąco, płacimy otrzymujemy, nie ma też większych, innych 

problemów. Jeśli chodzi o  wcześniejsze informacje na temat obrotu nieruchomościami, 

inwestycjami, informuję, że powinniśmy w tym tygodniu podpisać umowę notarialną na 
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zakup nieruchomości po PKS, jeśli tak to nabędziemy 1 ha 72 ary nieruchomości wraz  

z budynkami, całą infrastrukturą za kwotę 1,4 mln zł brutto. Jeśli tak się stanie to będziemy 

jeszcze w tym roku myśleć o procedurach które by pozwoliły odblokować szczegółowy plan 

zagospodarowania i już szukamy partnerów finansowych, biznesowych do zagospodarowania 

tego terenu, możemy to określić słowem rewitalizacja. I będę oczekiwał dyskusji zwłaszcza 

na komisjach ale nie tylko, również kuluarowych – jaką funkcję jeszcze oprócz dworca, na 

którym powinny się zatrzymywać wszystkie, przystające w Ropczycach autobusy, busy, 

zwykłe, pośpieszne, a nie na różnych ulicach i przystankach, nie na ulicach powiatowych  

a obok zajezdnia, dworzec i to się rozjeżdża. Ale już my zajmiemy się na przykład 

odśnieżaniem tego dworca, utrzymaniem terenu wokół i niezbędnymi remontami, nasze będą 

też przychody i nasza troską będzie jak się da żeby jeszcze w tej kadencji ten obszar trochę 

inaczej wyglądał bo dzisiaj na pewno nie należy do terenów, którymi możemy się pochwalić. 

Nie zawiózł bym tam Słowaków żeby im pokazać jak wygląda nasz dworzec. Ale i oni też 

mają u siebie enklawy gdzie nie chcieliby zawieźć i pokazać. Aczkolwiek ja tam byłem  

i oglądnąłem, bo byłem ciekawy jak część, w której są Romowie wygląda w stosunku do 25 

lat gdy byłem u nich pierwszy raz, co mi pokazano. Wygląda okropnie i trochę im współczuję 

bo nie można sobie z tym poradzić. Jak powiedzieli, mają 10% mieszkańców Stropkova 

zarejestrowanych jako Romowie ale ile ich naprawdę jest to nikt nie wie. Nikt nie jest  

w stanie tego zmonitorować. Nie rozmawialiśmy na tematy wrażliwe jak uchodźcy.  Oni mają 

problem z Romami, nie tylko Stropkov, gro miast ma dość wszelkiej rzeszy uchodźców i są 

daleko od tego typu deklaracji. Wysoką Radę informuję, że pani wojewoda zwróciła się  

z pismem czy burmistrz jest chętny zdeklarować, przyjąć rodzinę uchodźców. Jeśli nie chce 

deklarować nie musi nic pisać więc przyjąłem stanowisko, że nic nie będę pisał ale też nie 

będę publicznie jak jeden z burmistrzów w mediach, w „Nowinach” krzyczy, że zmuszają go 

do przyjęcia rodziny. Nikt go nie zmuszał było pytanie takie jak chcemy to możemy 

zadeklarować jak nie chcemy to proszę nie odpowiadać na to pismo i wszystko w porządku. 

Są różne ośrodki, które same się deklarują, też ktoś do mnie się zgłosił, że jest gotów cały 

hotel przeznaczyć pod uchodźców, niech się odpowiednie służby tym zajmą, nie na naszym 

terenie. Informacje z zakresu oświaty. Uruchomiliśmy proces roku nowego szkolnego – 

przede wszystkim w szkołach i również w przedszkolach. Za tydzień mamy drugą naradę 

roboczą z dyrektorami szkół. 14 października chcemy się spotkać świątecznie z dyrektorami  

i wieloma nauczycielami. Dziękuję za zgodę na przesunięcie proporcji środków bo tych 

nauczycieli, którzy są aktywni, coś robią z młodzieżą, przygotowują różne formy artystyczne, 

wyjeżdżają często na zawody, ważne interesujące, ciekawe, twórcze wystawy, miejsca 

pamięci to chcemy to zauważyć i dać nagrodę, która wpisuje się w wymiar średnich płac  

w ciągu całego roku. To jest coś w rodzaju bodźca dla tych, którzy są aktywniejsi. Zapraszam, 

ktokolwiek z Wysokiej Rady chciałby uczestniczyć w Dniu Edukacji Narodowej. Spotkanie, 

tradycyjnie, chcemy zrobić, w mniejszym zakresie bo niepokoje w oświacie są. Nauczyciele 

ze wszystkich gmin chcą wyjeżdżać do Warszawy w tym dniu protestować. Jeśli w tym dniu 

to osobiście uważam, niech protestują, bo jakby w innym dniu, odrywać się od tablicy  

i zostawić dzieci rodzicom to byłbym pewnie trochę przeciwny gdyż uważam, że na terenie 

naszego miasta i gminy w oświacie jeśli chodzi o warunki pracy nauczycieli, płacy wszystkie 

prawne aspekty  spełniamy. Jestem za tym aby nauczycielom podwyższyć pobory pod 

warunkiem, że zapłaci za to rząd z pieniędzy państwowych a nie z lokalnych. Jeśli chodzi  

o lokalne to też zgoda osobista moja byłaby na podwyższenie poborów pod warunkiem, że 

zsynchronizujemy to z ilością godzin pracy przy tablicy, trzeba o tym rozmawiać. Myślę, że 

kłopotów i problemów, na terenie miasta i gminy w sensie płacowym, pozapłacowym, 

organizacyjnym, warunków pracy, większych nie ma, na razie te kwestie są rozstrzygane  

w miarę negocjacyjnie i polubownie. Pomoc społeczna. Świadczenia jak co miesiąc rodzinom 

wypłacamy. Dla zobrazowania, we wrześniu:  zasiłek stały 55 rodzin kwota 21 tys. zł, zasiłek 
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okresowy 51 rodzin kwota 19 tys. zł, 72 rodziny zasiłki celowe forma pieniężna, rzeczowa 

kwota 19 tys., łącznie przy udziale środków gminnych 178 rodzin otrzymało pomoc  

w wysokości bez mała 60 tys. zł. Z funduszu alimentacyjnego we wrześniu skorzystało 120 

osób na kwotę 50 tys. zł. Poważne pieniądze wypłacone są w postaci zasiłków rodzinnych to 

jest kwota co miesiąc około miliona, w tym 915 tys.,  2131 rodzin objętych jest zasiłkiem 

rodzinnym i w tej grupie zespół zasiłków rodzinnych podejmuje różne decyzje bo są zmienne 

dochody, dzieci się rodzą. W pomocy społecznej mamy wiele problemów i dylematów, 

choćby, kierować, nie kierować osoby trudne, samotne, starsze, pozbawione opieki i pomocy 

rodzinnej do całodobowych domów pomocy społecznej bo to bardzo kosztuje. Renty  

i emerytury na naszym terenie są zbyt niskie. Jeśli nie ma bliskiej rodziny, która deklaruje to 

albo spór prawny albo płaci gmina. Więc kierujemy gdy musimy, wyjątkowo. Bardzo dużo 

jest dylematów w zakresie przydziału mieszkań socjalnych. Trudno grupować w jednym 

miejscu zbyt dużą liczbę mieszkańców socjalnych bo powoduje to trochę awersję okolicznych 

mieszkańców, więc próba rozśrodkowania. Szukamy teraz środków finansowych na 

mieszkania komunalne na wynajem. Następny blok chcielibyśmy w rejonie nowego 

budownictwa blokowego budować – chcemy starać się pozyskać kredyt z Banku 

Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na mieszkania na wynajem, by grupa młodych 

rodzin, które nie mają możliwości pozyskania pieniędzy, nawet z banku, na zakup, żeby 

mogła otrzymać za środki, które są tak zwanymi środkami zabezpieczającymi, w granicach 40 

tys. zł. Na taki blok, pan prezes TBS-u otrzymał ode mnie pozwolenie na zakontraktowanie 

projektu by w lutym, marcu można złożyć wniosek o środki finansowe. Być może będę chciał 

przedłożyć Radzie prośbę o podniesienie kapitału TBS-u o kwotę równą wartości tego 

projektu bo trzeba mieć wkład. TBS  pracuje na zyskach z administracji a z administracją 

mieszkań jest tak, że jedni płacą, drudzy nie płacą i ciężko jest znaleźć dodatkowe środki na 

zewnętrzne inwestycyjne sprawy. Pan prezes taką deklarację ode mnie otrzymał ale ponieważ 

czas biegnie bardzo szybko, są terminy to uważam, że projektować już powinniśmy żeby się 

wyrobić w czasie. Kultura. Centrum Kultury i Biblioteka. O imprezie jednej już mówiłem. 

Pani dyrektor Centrum Kultury dziękuję, uważam, że może podziękować wszystkim 

współpracownikom. Oceniam to na minus pięć – tą imprezę dwudniową. I dziękuję swoim 

współpracownikom z Urzędu – panu burmistrzowi, pani sekretarz, zespołowi do spraw 

promocji za pomoc pani dyrektor Centrum Kultury. Akcje, które przeprowadza Biblioteka 

związane z zachęcaniem dzieci, młodzieży do czytania, poszukiwanie środków finansowych 

rządowych i innych, od sponsorów na zakup książek, lektur, nowości czytelniczych, 

rozlicznej prasy, zachęcenie do korzystania z niej, zbieranie materiałów regionalnych czyli 

wszelkich artykułów i informacji dotyczących naszego środowiska, ich gromadzenie  

i opracowywanie, żeby ktoś za kilka pisząc nawet pracę magisterską czy inną mógł korzystać 

z tych informacji - to są ważne sprawy, jak również ogromadzanie wokół Biblioteki 

przyjaciół choćby w postaci kursów organizowanych dla starszego pokolenia, wyjazdów, 

spotkań, prelekcji, wystaw, omówień ważnych wydarzeń rocznicowych, historycznych, 

patriotycznych. Myślę, że to są ważne cele pracy Biblioteki i również domu kultury. Bo  dom 

kultury w Centrum Kultury i wiejskie domy kultury oprócz tych podobnych zadań przede 

wszystkim powinni gromadzić dzieci, młodzież ale i dorosłych wokół stałych form pracy, 

które zaczynamy we wrześniu, to się teraz organizuje, pracujemy przez kilka miesięcy,  

w międzyczasie pokazujemy dorobek. Podobnie w szkołach, zakontraktowaliśmy  

z nauczycielami pozalekcyjne prace rozwijania zainteresowań artystycznych dzieci  

i młodzieży. W sumie miesięcznie wydajemy na to, na etaty licząc nauczycielskie około 2,5 

etatu, rocznie gdyby to policzyć w środkach finansowych, jak jeden etat nauczycielski 

kosztuje w granicach 70 tys. zł to jest to w granicach 200 tys. zł - po to żeby mogły być formy 

artystyczne pracy z młodzieżą przygotowywane, prezentowane, w maju, czerwcu czy we 

wrześniu na zewnątrz – szkoła środowisku czy  z innych okazji.  To kosztuje. Dotąd dopóki 
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nas stać, będziemy to robić, jeśliby się okazało, że przyjdzie trochę susza jeśli chodzi o środki 

finansowe to będziemy zaciskali pasa. To co postanowiliśmy, na 4 miesiące tego roku, nie 

wycofuję się, to wszystko już pracuje. Od nowego roku nie wiem. Jestem poirytowany 

decyzją Ministra Edukacji sprzed kilku dni, którą otrzymaliśmy, że dzieci, które  dodatkowo 

trafiły do szkoły podstawowej w liczbie ponad 100 i na które powinniśmy dostać na 4 

miesiące udział z rezerwy subwencji oświatowej, złożyliśmy wniosek na 264 tys. zł, pani 

dyrektor departamentu odpisała, że to przewidzieli i ta większa liczba dzieci wskaźnikiem 

była uwzględniona i wszystko w jednej kwocie dostaliście, myśmy to wszystko wiedzieli, 

wyliczyli. Jestem zbulwersowany. I mamy problem bo musimy znaleźć, kazałem księgowości 

oświatowej liczyć, co będzie, braknie czy nie braknie, bo jak braknie to nie ma z czego 

dołożyć. Nowy rok, nowa subwencja na przyszły rok pokaże na co sobie możemy w oświacie 

pozwolić. Poziom, który prowadzimy jest maksymalnie możliwym poziomem do utrzymania 

i we wszelkie nowe rzeczy nie da się już z podatków lokalnych inwestować, łącznie to co 

wcześniej komentowałem z odniesieniem do wynagrodzenia. Straż. Tydzień temu był 

jubileusz 50-lecia OSP Okonin. Druhowie strażacy na czele z panem sołtysem, radą sołecką 

bardzo ładnie przygotowali tą uroczystość. Z Urzędu był wiceburmistrz Maziarz, ja byłem 

poza terenem. Wiem z relacji, że wszystko było ładnie, godnie. Włączyła się i parafia  

i mieszkańcy i koło gospodyń wiejskich. Dziękuję, bo o to chodzi żeby w relacjach  

w poszczególnych miejscowościach, różne grupy się wspierały, wspomagały albo 

przynajmniej życzliwie współpracowały. Jeśli jest antagonizm, każdy sobie rzepkę skrobie to 

tak to jest jak i w dobrosąsiedzkich stosunkach jeśli komuś by się coś tragicznego zdarzyło, 

sąsiedzi się odwracają, nie nasz problem że ci się spaliła stodoła i nie pomożemy, a tobie też 

się może coś takiego przydarzyć – więc trzeba zawsze umieć sobie pomagać. Tu są dobre 

przykłady i chcemy te dobre przykłady wspierać. Ja bym chciał liczyć na jeszcze więcej 

innych, ciekawych, obywatelskich, oddolnych inicjatyw ogromadzających ludzi. Zauważam, 

że zwłaszcza w terenach wiejskich ludzie mają teraz więcej czasu z uwagi na wypadanie 

produkcji rolnej, coraz mniej jest zwierząt hodowlanych, więc  pracy w soboty, w niedziele 

nie ma zwłaszcza w długie wieczory jesienno-zimowe i próba ogromadzania wokół naszych 

klubów, remiz, domów kultury, bibliotek, nawet szkół,  różnych grup ludzi, zachęcania ich do 

celów, które powinny być nastawione dla siebie, dla swojej wsi, dla swojego osiedla – takie 

inicjatywy będziemy wspierali, zawsze znajdziemy parę groszy żeby pomóc. Ludzie chcą od 

zawsze chleba i igrzysk. Chleba nikomu nie brakuje w tej gminie. Natomiast  spotkania są 

ważne, ludzie nie chcą samotnie oglądać telewizji, słuchać radia, ludzie chcą z sobą 

rozmawiać, chcą się spotykać. Starajmy się to robić, bo jeśli nie my wyjdziemy z tymi 

inicjatywami, mówię nie tylko do Wysokiej Rady ale i do kierownictwa gminy i do sołtysów  

i przewodniczących, to kto. Macie wyczucie, którzy ludzie nadają się na przodowników grup 

i na takich trzeba stawiać, podpowiedzieć, pomóc, nie stwarzać barier, poza barierami, że 

czasami  coś nie wypada.  Teraz na przykład może ktoś powiedzieć, że mówię  

o możliwościach ale równocześnie tworzę bariery bo 2 tygodnie temu na naradzie  

z dyrektorami szkół powiedziałem, że jeśli chodzi o zbliżającą się kampanię parlamentarną 

otwarte i dostępne są wszystkie kluby, biblioteki, domy kultury, remizy strażackie ale nie 

szkoły. Nie chcę żeby w szkołach było za dużo polityki. Kieruję też te słowa do druhów 

strażaków, sołtysów. Wszystkie te grupy muszą nawet symboliczną złotówkę zapłacić bo nie 

wolno za darmo. Jako reprezentujący współwłaściciela nie oczekuję na dochody tylko 

formalne rzeczy muszą być spełnione. W dużą politykę, bo wybory parlamentarne są 

polityczne, nie chciałbym wciągać szkół. Żeby była tutaj jasność. I prosiłem o to dyrektorów, 

że rady rodziców powinny się składać z ludzi ponad szerzącymi się podziałami politycznymi. 

Ubolewam, że w wielu rejonach jest tak, że ludzie w oparciu o partie polityczne i programy, 

które są programami na pokaz, programami żeby dzielić społeczeństwo bo ludzie rozumieją 

to dosłownie i dzielą się i czasami nawet w rodzinie są podziały. To absurd, trzeba dużo 
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rozmawiać, trochę z dystansem, z podejściem bardziej może humorystycznym. Na dole nie da 

się robić wielkiej polityki, trzeba patrzeć na ludzi, tylko na ludzi - nieistotne kto jaką 

formację, listę reprezentuje - kim jest, co potrafi i jaka jest jego wiarygodność. Fajnie się 

składa różne deklaracje, obietnice tylko później co z tego, znajdzie się 10 zdań żeby 

wytłumaczyć swoją deklarację, że się nie da. Nikogo to nie interesuje jeśli coś powiedziałeś, 

że masz zrobić, a jeśli nie zrobiłeś to nie szukaj wykrętów tylko powiedz przepraszam ja nie 

powinienem w takie obszary wchodzić, ja się do tego nie nadaję bo nie jestem skuteczny. 

Mówię tu o tej małej nawet polityce, polityce radnego, sołtysa, burmistrza ale to się przekłada 

również na wielką politykę. Starajmy się więc w społeczeństwie mówić; ludzie, przejdą 

wybory, nie emocjonujmy się za bardzo, nie dzielmy się za bardzo. Mamy konkretne 

problemy, brak wody, brak drogi, poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci do szkół, 

przedszkola i inne rzeczy, wyposażenie, czy nie miło nam jest jak dzieci są uśmiechnięte 

bośmy im zrobili prezent, mają ładny plac zabaw, czy nie miło byłoby dzieciom w szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych gdyby były kolorowe, sztuczne nawierzchnie wysoko 

ogrodzone, oświetlone żeby mogli w listopadzie pograć w piłkę nożną i w lutym kiedy szybko 

zejdzie śnieg, bo jak nie ma tych placów to się nie da grać ani w listopadzie w piłkę nożną,  

w siatkę, w koszykówkę, ani w lutym bo jest gruda, bo jest ślisko, bo można ulec kontuzji  

i choroba i problem i wiele innych rzeczy mógłbym przytaczać. Wysoka Rado, wszelkie teraz 

różne podpowiedzi bo mamy trochę więcej czasu, bo mamy czas organizowanych zebrań 

wiejskich przez sołtysów, dziękuję panom sołtysom bo fundusz sołecki trzeba nakreślić, 

nieważne ile osób przyjdzie na zebranie, trzeba to sformalizować bo tak mówi ustawa.  

W osiedlach jeśli państwo przewodniczący zorganizują radę osiedlową i zaproszą burmistrza 

czy kogokolwiek z pracowników to chętnie przyjedziemy, porozmawiamy, porozmawiajcie 

też nad problemami. Zebrania typowe otwarte gdzie będziemy zachęcać ludzi do przyjścia by 

podyskutować będą od 15 lutego do Świąt Wielkanocnych i będziemy mówili co nowy rok  

w zakresie budżetu uchwalonego dla danego osiedla i miejscowości przyniesie. Trochę się 

boję co on przyniesie bo widzę jak to jest, że podatki lokalne się nie zwiększają, 

najprawdopodobniej będziemy za chwilę o tym dyskutować, że przy niskiej inflacji i przy 

sytuacji gdzie rząd pewnie trochę pod wybory rozporządzeniem Rady Ministrów obniżył 

podatki, będzie nam trudno je podwyższyć i chyba do tego nie dojdzie a jednak suma 

wydatków jest zawsze większa bo są sytuacje gdzie wydatki są większe i musimy to jakoś 

pogodzić. Nie mówię już, że optymalizacja podatkowa dla firm, przedsiębiorstw, która jest 

prowadzona jako takie bym mógł powiedzieć sito o bardzo dużych oczach bardzo nam 

szkodzi i z tego tytułu nasza gmina już ponosi prawie milionowe straty rocznie nie mówiąc  

o innych gminach a na tym korzystają duże miasta bo te pieniądze tam trafiają. Ubolewam,  

o tym się mówi. Mówi się przede wszystkim do tych, do których te słowa powinny być 

skierowane, do posłów, parlamentarzystów, do ewentualnych przyszłych posłów, czasem jak 

ja im to mówię to niektórzy się irytują ale chciałbym żeby w setkach miast i gmin czy nawet 

tysiącach to było posłom mówione obecnym i przyszłym posłom, żeby zrozumieć, że nie 

bardzo się chcemy dać okradać w majestacie prawa, sejm tworzy prawo na bazie, którego 

firma może przenosić absolutnie papierowo siedzibę do Warszawy i tam już idą pieniądze  

a my tu zostajemy. A jak trzeba z Warszawy pieniędzy trochę w teren puścić to marszałek 

Strózik lamentuje i w różny sposób dla Warszawy, Sejm potrafi stworzyć ustawy żeby 

pieniądze tam zatrzymać, nie mówiąc już o takiej optymalizacji jak Cukrownia Ropczyce, że 

pozwalamy żeby pieniądze poszły do Wrocławia i to dotyczy w granicach1,8 mln zł rocznie 

od 3 lat. I jest wiele innych zakładów. Nie będę komentował sprawy Zakładów 

Magnezytowych i ich wprowadzonej optymalizacji podatkowej bo sami mają trudności więc 

nie rzuca się jeszcze słów w kogoś kto jest w opresji ale też nie mam za miłych słów pod 

adresem tych relacji podatkowych bo skubanie gminy to nie skubanie burmistrza, ani nie 

skubanie nawet urzędników, tylko skubanie obywateli bo mniej dróg, mniej chodników, 
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mniej dobrych warunków dzieci w szkołach, w przedszkolach, mniej pieniędzy na kulturę 

itd., mniej środków na wspieranie ludzi całkiem biednych nad którymi mamy olbrzymie 

dylematy czy skierować do DPS-u czy niech się sam męczy ktoś 80-letni licząc, że ktoś mu 

poda rękę jak jest chory i zrobi zakupy itd. a moglibyśmy korzystać z tych DPS-ów gdyby 

trochę były wyższe dochody gmin a podatki nie uciekały do wielkich miast, które żyją sobie 

całkiem dobrze. Trochę takich wyrzutów i trochę skargi ale jak przed Wysoką Radą się nie 

poskarżę to przed kim, W.Rygiel kandydat na posła już mnie nie chce słuchać, bo  mówię, że 

jeśli już posłowie to żeby to byli posłowie z prawdziwą wiedzą, która wynika z dyskusji  

w czasie kampanii wyborczej. 

 

7. 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski - cieszy mnie fakt, że coś o tej Brzezówce się mówi i że 

dojdzie do skutku kiedyś, będziemy bardzo zadowoleni ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. 

Zostałem zobligowany przez aktyw rady sołeckiej, jak również ochotniczą straż pożarną, aby 

złożyć podziękowanie panu burmistrzowi za ładny samochód, dobrze wyposażony, serdecznie 

dziękujemy. Również te podziękowania chcę złożyć panu kierownikowi Pociaskowi, który 

nie szczędził czasu i wysiłku, aby pojechać do poszczególnych instytucji, wybrać ten 

samochód, który będzie faktycznie służył ochotniczej straży pożarnej. Nie będę więcej 

zabierał głosu, ponieważ są jeszcze inni. Dużo jest do zrobienia w Brzezówce, sądzę, że przy 

ścisłej współpracy coś rozwiążemy.  

 

Radny pan Edward Marć - sołtys wsi Łączki Kucharskie pan Leszek Reguła, mieszkańcy 

Łączek Kucharskich a w szczególności zarząd Ludowego Klubu Sportowego Łopuchowa, 

sportowcy, młodzież szkolna, kibice serdecznie dziękują Burmistrzowi Ropczyc panu 

Bolesławowi Bujakowi, kierownikowi Józefowi Drozdowi za wykonany ponad 100 metrowy 

odcinek drogi asfaltowej łączący stadion w Łopuchowej z drogą gminną. Wykonany szeroki 

odcinek drogi asfaltowej stanowi teraz swobodny dojazd do eleganckiego kompleksu 

sportowego z boiskiem piłkarskim, z boiskiem asfaltowym wielofunkcyjnym, które sąsiadują  

z parkiem szkolnym. Z uwagi na długotrwałą suszę i występujący brak wody do picia  

i potrzeb gospodarczych, który w szczególności dotknął mieszkańców Łączek Kucharskich 

zamieszkałych przy drodze wojewódzkiej, staraniem Burmistrza Ropczyc pana Bolesława 

Bujaka i Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych pana Janusza Środy został 

zorganizowany bezpłatny punkt poboru wody dla mieszkańców Łączek Kucharskich, który 

znajduje się na ścianie remizy strażackiej w Okoninie. Panie burmistrzu, panie prezesie 

proszę przyjąć serdeczne podziękowania za umożliwienie poboru wody dla mieszkańców 

Łączek Kucharskich, szczególnie dotkniętych przez suszę. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – ja swoje wystąpienie kieruję do pana burmistrza i powrócę 

niestety do obwodnicy. Termin już dawno minął tej obwodnicy, jest, cieszymy się z niej, 

tylko, że część mieszkańców, która została za obwodnicą ma problem ten, który nie został do 

tej pory rozwiązany przez generalną dyrekcję, czyli postawienie ekranów brakujących  

i naprawa tych, które miały być naprawione a generalna dyrekcja w Rzeszowie została 

zobligowana do wdrożenia programu naprawczego i niestety z tego się wycofała, czyli miały 

być ekrany podwyższone, założone tzw. hokeje i uzupełniona część brakujących ekranów. 

Generalna dyrekcja tłumaczyła się tym, że jeżeli powstanie autostrada to automatycznie ruch 

na tym odcinku naszej obwodnicy zmniejszy się. Okazuje się, że ten akurat odcinek o który 

myśmy walczyli, żeby były ekrany postawione to generalna dyrekcja wymyśliła sobie teraz 

ponowne badania ale punkty zrobili tam, gdzie są ekrany a ten akurat odcinek nasz wyłączyli 

całkowicie spod analizy. Myśmy teraz napisali pismo odwołujące się do pana starosty, pan 

starosta już napisał pismo do generalnej dyrekcji, że nie wyraża aprobaty na takie 
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postępowanie. Firma, która wykonywała badania stwierdziła, że absolutnie wszystko  

w porządku, nie trzeba żadnego systemu naprawczego wdrażać, ale nie zrobili badań 

ponownie na tym odcinku o który my walczymy, żeby te ekrany uzupełnić i ten hałas jest  

w dalszym ciągu przewyższony. Prośba jest do pana burmistrza, żeby może ze strony gminy 

też wystąpić z jakimś apelem do generalnej dyrekcji, żeby jednak zrobili badania na tym 

odcinku, którego to bezpośrednio dotyczy, gdzie brakuje tych ekranów a nie tam, gdzie oni 

robią na ulicy Polnej 90 metrów od obwodnicy i twierdzą, że tam jest wszystko w porządku, 

nie ma co się zastanawiać nad poprawą hałasu na obwodnicy, albo na ulicy Wiejskiej czy 

ulicy Zielonej, gdzie ekrany są postawione. Dotyczy to przede wszystkim okolicy w obrębie 

ulicy Polnej i ulicy 3 Maja. Prośba od mieszkańców zza obwodnicy, żeby pan burmistrz może 

też spróbował zainterweniować, bo niestety cieszymy się z obwodnicy ale nie wszyscy. 

 

Radna pani Teresa Rachwał – chciałam bardzo serdecznie podziękować w imieniu 

mieszkańców Checheł za dwa odcinki drogi asfaltowej, które zostały wykonane. Oczywiście 

ci mieszkańcy, którzy korzystają z tych dróg bardzo się cieszą ale pozostali trochę 

zazdroszczą, więc ja bardzo proszę panie burmistrzu, aby w przyszłości więcej takich 

odcinków zrobić.  

 

8. 

Przewodniczący Rady zamknął 14 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

                             

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek  inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa  inspektor w Biurze Rady Miejskiej      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach   

Józef Misiura   
  


