
Protokół Nr XVIII / 15 

z XVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 31 grudnia 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 – pan Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 12.15 – 12.30.  

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 18 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Pani Beata Malec – Skarbnik Gminy - wprowadzam do porządku obrad następujące projekty 

uchwał: projekt pierwszy - projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok – projekt drugi, projekt 

trzeci również w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, projekt czwarty -  

w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, projekt 

piąty - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

3.1.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

3.2.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

3.3.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

3.4.zmiany zakresu wykonywania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, 

3.5.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. 

4.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

3.1.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. Zmniejsza się wydatki budżetu w 2015 roku  

o kwotę 1 000 000 zł w związku z wydatkami majątkowymi - wydatki majątkowe w zakresie 

zadania inwestycyjnego wykup gruntów na różne cele. W związku z tym zmniejsza się 

planowany deficyt gminy Ropczyce w kwocie 1 000 000 zł. Zmniejsza się planowane 

przychody budżetu w kwocie 1 000 000 zł. Tabela nr 1 i tabela nr 2 przedstawiają zmniejszenia. 

Jest to skutek wcześniej podjętej uchwały przez Wysoką Radę tj. 30 marca w związku  



z wprowadzonym deficytem Gminy Ropczyce o 1 000 000 zł na wykup gruntów - grunt po 

dawnym PKS. W związku z tym, że nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu z uwagi  

na wystarczające środki finansowe deficyt ten ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 000 zł.  

Pan Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniu przed sesją pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał tj.: 3.1., 3.2, 

3.3., 3.4., 3.5. 

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

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

 

3.2. 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  

986 923,68 zł. Również zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 254 066,78 zł. W tabeli nr 1 

przedstawione są poszczególne zwiększenia i zmniejszenia dochodów. Są to przede wszystkim 

rozliczone czy zrealizowane dochody, które w trakcie roku nie znalazły pokrycia w planie czy 

plan był zbyt wysoki. Są to rozliczenia przykładowo zadań inwestycyjnych: zrealizowanego 

zadania PSEAP, urealnienie kwot dotyczących rozliczenia zadania rozbudowa boiska 

wielofunkcyjnego Orlik, czy rozliczenie zdania kryta pływalnia, wszystkie również wpływy 

jeśli chodzi o podatki i opłaty z tytułu dochodów własnych gminy. Szczegółowe zmiany 

przedstawione są w tabeli nr 1. Zwiększa się również wydatki budżetu  o kwotę 1 832 014 zł, 

jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 1 099 157, 10 zł. Tabela nr 2 przedstawia 

poszczególne zmniejszenia i zwiększenia wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych na 

poszczególnych zadaniach, w związku z realizacją przez placówki oświatowe, ośrodek pomocy 

społecznej, środowiskowy dom czy nasz urząd miejski zadań inwestycyjnych i bieżących. Są 

to zmiany tzw. czyszczące, jeżeli chodzi o plan budżetu na 2015 rok.  

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

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

 

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

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt zmian w budżecie gminy Ropczyce jest również czyszczącą formą jeżeli chodzi  

o zmiany w wydatkach bieżących budżetowych i majątkowych pomiędzy klasyfikacjami 

poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów o kwotę 115 148, 20 zł. Przesunięcia są 

między zadaniami, które realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w realizacji 

zadania dotyczącego świadczeń, w oświacie jeśli chodzi o realizację zadań dotyczących 

przedszkoli czy formy dożywiania w żłobku, również przesunięcia dotyczące ostatecznie 

zadania Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach. 

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

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

 

 

3.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletnich 

Przedsięwzięć Inwestycyjnych – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmiany zakresu wykonywania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, 

mianowicie zmniejsza się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 

Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce” o kwotę 21 580,40 zł. Łączne 

nakłady ulegają zmniejszeniu, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania. W związku  

z tym dokonuje się zmian w limitach wydatków w 2015 roku zmniejszając limit tych 

wydatków, dostosowując plan budżetu do rzeczywistego wykonania o kwotę 0,04 zł. Również 



na zadaniu „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” zmniejsza się 

zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia o kwotę 27 527,12 zł, w związku ze zmianą 

zakresu rzeczowego projektu dotyczącego zmniejszenia powierzchni wykonanego docieplenia 

budynku krytej pływalni. W konsekwencji tych zmian łącznie na dwóch przedsięwzięciach 

nakłady finansowe wynoszą 7 078 513, 04 zł. 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

3.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w wieloletniej prognozie Gminy Ropczyce. W związku ze zmianą  

w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 2, są to zmiany zakresu wykonywania wieloletnich 

przedsięwzięć we wcześniej podjętej uchwale. W związku z realizacją tych przedsięwzięć 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 47 107,52 zł. Są to dwa zadania: Rozbudowa 

Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej oraz Termomodernizacja budynków krytej pływalni. 

Również w związku z realizacją tych przedsięwzięć zmniejsza się w 2015 roku limit 

zobowiązań o kwotę 14 314,38 zł. W związku ze zmianami na tych przedsięwzięciach 

załącznik nr 2 przedstawia ostateczne kwoty realizacji przedsięwzięć. Zmiany budżetowe jakie 

zostały w przeciągu całego roku i na ostatniej sesji dokonane zmniejszające nasz deficyt oraz 

wszystkie te zmiany, które wpłynęły na dochody i wydatki są załączone 1`w załączniku nr 1 do 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została 

podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Przewodniczący Rady – z okazji, nadchodzącego Nowego Roku wszystkim złożył życzenia 

wszelkiej pomyślności, przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń, samych dobrych 

dni i jak najmniej trosk.  

 

4.  
Przewodniczący Rady zamknął 18 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

 

 


