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Protokół Nr XXIV / 16 

z XXIV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 maja 2016 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 – 15.20. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 24 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. Powitał osoby obecne na sesji. 

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Brak zgłoszeń. 

Porządek obrad 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.Przyjęcie protokołu z 21 i 23 sesji. 

4.Zatwierdzenie wykonania budżetu 2015 roku – absolutorium: 

4.1.Zapoznanie się z:  

1)sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce,  

2)sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce,  

3)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

4)informacją o stanie mienia Gminy Ropczyce, 

5)stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach: opinią dotyczącą wykonania 

budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium, 

6)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium. 

4.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy  

Ropczyce. 

4.3.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy 

Ropczyce - głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce - za 2015 rok. 

4.4.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Ropczyce za 2015 rok. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 

terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach, 

5.2.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok, 

5.3.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce.   

6.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Ropczyce.  

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

8.Interpelacje i zapytania. 

             9.Zamknięcie sesji.                                                        
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3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu  z 21 i 23 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokoły zostały przyjęte, przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

4. (4.1.:1), 2), 3), 4), 5), 6), 4.2., 4.3., 4.4.) 

Przewodniczący Rady poinformował, że otwiera punkt 4 porządku obrad, który dotyczy oceny 

wykonania budżetu 2015 roku oraz absolutorium,  że na podstawie ustaw: o finansach publicznych, 

o samorządzie gminnym, Rada ma wykonać czynności zawarte w kolejnych podpunktach punktu 4 

porządku obrad. Przypomniał, że  dokumenty, o których mowa w podpunktach od 1 do 6 otrzymał 

każdy radny w całości. W celu realizacji podpunktów od 1 do 4 oddał głos burmistrzowi i pani 

skarbnik, podpunktów 5 i 6 przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, szanowne prezydium, Wysoka 

Rado, szanowni państwo sołtysi, przewodniczący osiedli, kadro kierownicza gminy, szanowni 

goście! Sesja, na której, w każdej gminie czy w powiecie przyjmuje się sprawozdanie za ubiegły 

rok jest jedną z ważniejszych sesji, jedną z ważniejszych obok sesji zwykle pod koniec roku, na 

których to sesjach uchwala się budżet na przyszły rok. To są jakby najważniejsze dwie sesje.  

W pewien sposób podsumowujemy dzisiaj rok 2015. Może nie ma tak wiele emocji dlatego, że od 

zakończenia roku 2015 upłynęło bez mała pół roku, 5 miesięcy i pewnie przynajmniej dwukrotnie 

w pewien sposób podsumowywaliśmy ten 2015 rok w naszej gminie w sensie bardziej 

merytorycznym, w sensie bardziej majątkowym i podsumowaliśmy go pod kątem realizacji 

najważniejszych zadań. Dzisiaj w dokumencie opracowanym przez panią skarbnik we współpracy 

ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i referatami mamy ponad 100-u stronicową książkę,  

w której opisano nasz 2015 rok, poszczególnymi działami, paragrafami, również jednostkami 

organizacyjnymi. Ja zachęcam nie tylko Wysoką Radę, która z pewnością kilkakrotnie ten 

dokument przeglądnęła, zachęcam również gości, również sołtysów, przewodniczących osiedli żeby 

na ten dokument kiedyś czasem spojrzeć.  W tym dokumencie jak na dłoni pokazany jest obraz 

pracy całej gminy. Całej gminy w sensie nie tylko urzędu miejskiego ale wszystkich jednostek 

organizacyjnych, które razem z urzędem miejskim stanowią gminę, bo gmina to Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, to wszystkie jednostki związane z pomocą społeczną, to kultura  

w tym dwie jednostki, sport i kilkanaście jednostek organizacyjnych w zakresie edukacji. Mieliśmy 

do dyspozycji w roku ubiegłym dochody w wysokości 82 127 000. Plasuje nas to jako średnio 

zamożną gminę. To nie jest mało w porównaniu do kilku gmin w naszym powiecie. Ale to nie jest 

budżet, który przekracza 100 milionów złotych czy budżety dużych gmin gdzie jest kilkaset 

milionów złotych do dyspozycji. W tej kwocie wydaliśmy 81 866 000 jak wynika z zapisu.  

I wyglądałoby, że mamy czystą nadwyżkę w wysokości 260 000 zł. Chciałbym powiedzieć, że to 

już jest plus, że mamy tą nadwyżkę. W tym wydaniu ona jest niewielka ale jak wynika z tych 

dokumentów na koniec 2015 roku było do dyspozycji wolnych środków 1 220 000. Zatem w ciągu 

najbliższych miesięcy pani skarbnik wygeneruje jeszcze jako pozostałość z roku ubiegłego kilkaset 

tysięcy złotych. Myślę, że w granicach 700 000 powinno być. Chciałbym prosić Wysoką Radę żeby 

ta nadwyżka, te 261 000 i bez mała cała ta nadpłynność finansowa, którą pokażemy na najbliższych 

sesjach poszła na rzecz długu, który pożyczyliśmy w roku ubiegłym. W roku 2015 pożyczyliśmy  

o ile dobrze pamiętam zapis chyba 965 000 zł, na okrągło prawie milion na zakończenie jednej  

z większych inwestycji tamtegorocznej, kończonej w lutym czyli oddanie do użytku sali 

gimnastycznej nowej w Niedźwiadzie Dolnej wraz z obiektem, w którym jest kilka sal 

dydaktycznych i modernizacja pozostałego budynku. Była to jedna z dwóch największych 

inwestycji majątkowych roku ubiegłego, druga to modernizacja basenu, na kwotę około suma 

razem 4 600 000. Jest to dwie porównywalne duże inwestycje zakończone w roku ubiegłym. O ile 

chodzi o basen nie musieliśmy korzystać z pożyczek, które były ponad rok - długookresowe. 

Natomiast na zakończenie inwestycji oświatowej pożyczyliśmy tą kwotę. I byłoby dobrze jakby  

z nadpłynności roku ubiegłego, te środki wychodzą teraz i wyjdą za miesiąc, dwa, tą pożyczkę 
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oddać. Mamy na koniec 2015 roku zadłużenie w wysokości 24 333 000. co stanowi 29,6% 

dochodów budżetowych tu wskazanych czyli tych 82 milionów. Też powiem, że jest to dobra 

pozycja gminy w stosunku do wielu innych gmin dookoła nas zwłaszcza tych średnich bo większe 

gminy jak Rzeszów i im podobne są zadłużone w granicach 60% swoich dochodów budżetowych 

czyli to jest górna granica możliwości zadłużenia się gmin. Mniejsze gminy są stosunkowo mniej 

zadłużone. Te nasze bez mała 30% jest bezpieczne niemniej jednak ja bym sugerował abyśmy 

starali się jeśli to jest możliwe nie przekraczać granicy zadłużenia 30% dochodów a jeżeli tak, to 

byłoby dobrze w kolejnych latach tej kadencji zejść do blisko 20 milionów z tych 24 czyli jeśli 

oddamy w tym roku ten prawie milion pożyczony w roku ubiegłym to byłoby to 23. a jeszcze 2 lata 

kadencji przed nami, moglibyśmy zejść być może do 20. Dlaczego o tym mówię. Mówię dlatego, 

że dzisiaj zadłużenie nie stanowi większego problemu, jeśli Wysoka Rada przeglądała ten 

dokument to z niego wynika, że w 2015 roku za obsługę zadłużenia zapłaciliśmy 700 000 zł. I to  

w porównaniu do naszego zadłużenia nie jest dużo bo odsetki bankowe od pożyczek i kredytów są 

na niskim poziomie. Ale czy tak zawsze będzie. Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. 

Raczej trzeba założyć, że w sytuacji dość znaczących wydatków społecznych może nastąpić 

większa inflacja, a tym samym koszt pieniądza pożyczonego w bankach znacznie droższy. By 

przyjąć jednak tą linię to lepiej schodzić z zadłużenia niż go generować. Wiele miast w tym  

i Rzeszów i nie tylko idzie w odwrotnym kierunku. Nie obawiają się współczynnika 60% 

dochodów własnych, zadłużają uważając, że lepiej spłacać pożyczki i kredyty niż w przyszłości 

inwestować bo w przyszłości planowane inwestycje w strategiach tych gmin mogą być droższe. To 

też jest pewnego rodzaju istotna filozofia i ważne też jest żeby przyglądać się i takiej filozofii i też 

ją analizować i wybierać być może środek, który jest zwykle najbardziej bezpieczny - ani zbyt duże 

zadłużenie, ani zbyt duża obsługa długu ale jednak jeśli trzeba w pewien moment tak przyśpieszyć 

kumulację pozyskanych środków zewnętrznych bo rozpoczyna się ten okres, w którym będzie 

możliwość aplikowania czyli składania wniosków o środki europejskie, to być może trzeba będzie 

też tymi pożyczkami się posługiwać. Tu przypomnę, że wkrótce powinien być rozstrzygany  

w Urzędzie Marszałkowskim wniosek gmin na termomodernizację gdzie mamy złożony wniosek na 

13 obiektów. Wygląda na to, że ten wniosek jest poprawny pod względem formalnym a więc należy 

się spodziewać, że otrzymamy tą dotację w granicach chyba tam wnioskowanej kwoty 6,5 min zł  

i do tego trzeba będzie dołożyć swój udział. Liczymy, że nie więcej niż do 20%. To jest dobra 

proporcja pozyskiwania środków finansowych bo z  budżetu 2015 roku wynika, że wydaliśmy na 

inwestycje w roku ubiegłym 17,6%, z tej wspomnianej kwoty wydatków 81 866 000. To jest niezły 

procent przeznaczonych środków na wydatki inwestycyjne dlatego, że w naszej gminie nie 

kwalifikujemy modernizacji dróg jako inwestycje. Traktujemy te modernizacje poprzez zgłoszenie 

a nie pozwolenie a zwykle na modernizację, przebudowę dróg wydajemy od 2 do 4 min zł. 

Gdybyśmy więc potraktowali jak w wielu gminach się to czyni, modernizację jako inwestycję, to 

pewnie zbliżylibyśmy się do 20% dochodów budżetowych przeznaczonych na inwestycje. Każda 

inwestycja a zwłaszcza społeczna generuje koszty, które zmniejszają w kolejnych latach 

możliwości inwestycyjne gminy. Bo gdy dobudowujemy salę gimnastyczną trzeba założyć, że 

trzeba dwa, trzy etaty. Gdy budujemy czy modernizujemy dom kultury to trzeba dwa, trzy etaty  

i koszty bieżące utrzymania takich obiektów. Gdy dobudowujemy żłobek czy przedszkole czy sale 

dydaktyczne zwykle przybywa oddziałów, w których edukujemy, wychowujemy, kształcimy dzieci 

a to są etaty, to są koszty, które muszą się znaleźć po stronie dochodów własnych bo na to się nie 

otrzymuje środków finansowych. Więc w każdej w gminie co roku w zasadzie poprzez 

intensywniejszy rozwój zmniejsza się możliwość inwestowania procentowo do dochodów 

budżetowych. Literalnie wypisaliśmy wiele inwestycji, wiele remontów, nie chciałbym się nad nimi 

skupiać, podkreśliłem tylko dwie największe inwestycje kończone w roku ubiegłym, może 

niedokładnie kończone. bo o ile Niedźwiadę Dolną można by powiedzieć, że szkoła na tym etapie 

jest zakończona bo przewidziana ta szkoła jeszcze jest wśród tych 13 obiektów w tym roku do 

termomodernizacji żeby jeszcze poprawić sprawy instalacji, docieplenia w starej części budynku, to 

basen - wciąż go dofinansowujemy. W tym roku poprzez przetarg na wykończenie dobudowanej 

części powierzchni basenu pod saunę wydajemy 600 000 zł z małym hakiem. Wykonaliśmy też 

zewnętrzne toalety dla basenu otwartego i przebieralnię i w sumie będzie to kwota około 80 000,  
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a więc około 700 000 w tym roku to też inwestycja na basenie. Gdybyśmy przeanalizowali wydatki 

na sport to z pewnością nie jesteśmy gminą, która nie zauważa potrzeb w zakresie sportu bo i 2015 

rok o tym świadczy, bo nie tylko modernizacja obiektu basenu ale i orlika i projektowanie 

pozostałych orlików i oddana sala gimnastyczna, o której wspominałem, w Niedźwiadzie Dolnej, 

projektowanie hali gimnastycznej przy zespole szkół nr 1 i wydatki na stowarzyszenia sportowe, ma 

je literalnie wyliczone w tej naszej książeczce sprawozdawczej wraz z kwotami przyznawanymi  

z różnych paragrafów. Generalnie jest to ponad 700 000 zł w ciągu roku. To pokazuje, że nasze 

wydatki roczne na funkcjonowanie sportu czyli i modernizacja obiektów i budowa i bieżące 

utrzymanie działalności sportowej to kwota około 9 min zł. Więc przy tym budżecie jest to  

w granicach 12%, więc uważam, że to jest solidne zaangażowanie w wychowanie młodzieży 

poprzez sport, to profilaktyka zdrowotna bo jak mówi przysłowie w zdrowym ciele zdrowy duch. 

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę przy złożeniu sprawozdania za ubiegły rok, na może pomijaną 

część naszych wydatków w gminie, naszej polityki, którą zwykle nie akcentujemy, nie 

podkreślamy, zauważamy, że to jest normalne, mówimy bardziej o inwestycjach, o remontach,  

o przyszłości, o rozwoju, a mniej informujemy o środkach i wydatkach skierowanych do rodziny, 

do tej rodziny ropczyckiej, która wymaga wsparcia poprzez przeróżne decyzje i poprzez przeróżne 

środki i chciałbym zaakcentować część tych wydatków za 2015 rok, które też są nie bez znaczenia. 

Mieszają się tu pieniądze i państwowe i nasze, państwowe i nasze razem wchodzą w budżet gminy, 

razem tworzą 81 z hakiem milionów wydatków. Chcę pokazać poprzez cytaty z tego sprawozdania 

jak wielorakie są wydatki skierowane do rodzin, do dzieci i że to służy rozwojowi przede 

wszystkim duchowemu ale i materialnemu naszych ropczyckich rodzin, że nie tylko chodzi  

o intensywny rozwój w przyszłości, że nowe drogi, nowe chodniki i infrastruktura liniowa - woda, 

kanalizacja, ale przede wszystkim stabilizujemy warunki bieżącego utrzymania naszych rodzin  

i budżet to dostrzega w dużej kwocie, że moglibyśmy dyskutować czy nie przyśpieszyć np. budowy 

chodników, budowy kanalizacji czy innych potrzebnych obiektów, o których ludzie, nasi wyborcy, 

nasi mieszkańcy mówią na zebraniach środowiskowych ale kosztem wspierania tych rodzin. Nad 

tym niewiele dyskutujemy nawet na zebraniach środowiskowych, na których Wysoka Rada jest, na 

których ja też bywam, to kwestia pomocy mieszkańcom danej wioski czy danego osiedla jest na 

ostatnim planie, jeśli już to wysłuchuje się informacji krótkiej burmistrza i nikt na ten temat nie 

podejmuje dyskusji, czy tak, czy jeszcze mocniej, czy może za dużo, czy może pieniądze skierować 

w innym kierunku. Na co wydawaliśmy te środki w ramach budżetu skierowane do rodziny 

chciałbym zacytować ze sprawozdania, że łącznie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w roku sprawozdawczym ubiegłym wypłacił 8 452 000 na świadczenia rodzinne, liczba świadczeń 

rodzinnych to 57 063.  Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 585 rodzin czyli w zasadzie co druga 

rodzina w gminie jakieś świadczenia rodzinne otrzymywała. Zasiłki rodzinne w licznie 28 795 

wypłacono dla 1 392 rodzin na kwotę 2 929 000. Z tej ogólnej wartości jako dodatek do zasiłku 

rodzinnego wypłacono 13 187 świadczeń dla 1 189 rodzin na kwotę 1 420 000 z tytułu: urodzenia 

dziecka wypłacono 125 świadczeń na 125 000 zł, bo jest 1000 zł dla dziecka, opieki nad dzieckiem 

w czasie urlopu wychowawczego wydano 660 świadczeń na kwotę 258 000 zł, samotne 

wychowanie dziecka to 771 świadczeń na kwotę 135 000 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego to 1 726 świadczeń skierowanych do 154 rodzin na kwotę 138 740,  

rozpoczęcie roku szkolnego 1 845 świadczeń, skierowane do 981 rodzin na kwotę 184 500, ten 

dodatek przysługuje tylko raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania dla 293 rodzin na kwotę 153 868 zł, w tym dojazd do szkoły to 144 718 zł, 

wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 5 200 świadczeń — 358 rodzin otrzymało takie 

świadczenie na kwotę 424 000 zł. Wypłacane były świadczenia opiekuńcze to kwota 4 496 000 zł, 

w tym: zasiłek pielęgnacyjny dla 1 126 osób na kwotę 1 964 000, świadczenie pielęgnacyjne dla 

119 rodzin na kwotę 1 551 000 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 81 rodzin 699 świadczeń na 

kwotę 350 000 zł. 22 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego,  35 osób ze specjalnego 

zasiłku opiekuńczego i inni skorzystało ze składek na ubezpieczenie zdrowotne  kwota  68 000 zł. 

Wypłaciliśmy zasiłek dla opiekuna funkcjonujący od 15 maja 2014 r. dla 112 osób na kwotę 626 

000 zł. To są świadczenia dla opiekuna dla osób niepełnosprawnych w dość wysokiej kwocie 

miesięcznej. Wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 235, na kwotę 235 000 
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zł. Składek emerytalnych dla różnych świadczeniobiorców wypłacono na kwotę 466 000 zł. 

Mógłbym jeszcze przytoczyć znaczące kwoty, które są związane z programem pochodzącym  

z naszych środków a odnoszącym się do rodziny 3+. Za 2015 rok zostało złożonych i przyjętych 

442 wnioski o wydanie karty rodziny wielodzietnej 3+ tzw. karta dużej rodziny i 263 wnioski na 

tzw. kartę dużej rodziny ogólnopolską. Są 2 rodzaje tych kart - gminna i ogólnopolska. W sumie bo 

część ludzi się pokrywało z tych ulg związanych z kartą rodziny wielodzietnej skorzystało w naszej 

gminie 531 rodzin. Przypomnę niektóre zniżki wynikające z tego. Na przykład w Centrum Sportu  

i Rekreacji obowiązuje zniżka 50% w cenie biletów na krytą pływalnię, baseny otwarte, korty, 

lodowisko, saunę, grotę solną. Z dalszej analizy tego sprawozdania gdybyśmy się zagłębili 

wygląda, że ponad 15% wszystkich uczestników basenu krytego czy dodatkowej infrastruktury 

skorzystało z tej ulgi rodzina 3+, co oczywiście pomniejsza przychody centrum sportu i rekreacji 

ale stanowi naszą pomoc skierowaną do rodzin. Niższa opłata rodzina 3+ to również dla właścicieli 

nieruchomości zwłaszcza jeśli chodzi o selektywną zbiórkę śmieci, również 50% zniżki jest przy 

opłacie za każdą godzinę ponad 5 godzin w przedszkolu, niższa opłata za metr sześcienny wody 

pobieranej z wodociągu PUK, woda i ścieki. Nie będę przypominał o możliwościach niższych 

kosztów z tytułu karty 3+ jeśli chodzi o ulgi dedykowane przez podmioty prywatne. To jest zbiór 

sklepów i instytucji, które tego typu ulgi wprowadziły. W roku sprawozdawczym dokończyliśmy 

modernizację obiektu pod żłobek. Docelowo ten żłobek jest jakby w tym obiekcie zakończony, jego 

modernizacja, która kosztowała nas 770 000 zł umożliwiła przyjęcie od 1 stycznia w tym roku 

kolejnych 30 kilku dzieci. W sumie żłobek może objąć obecnie opieką 66 dzieci. To jest też duży 

wysiłek bieżący bo bieżące utrzymanie tych dzieci w żłobku jako najbardziej kosztownej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej  pokrywane jest w głównym stopniu z dochodów własnych. Mówię  

o tym dlatego żeby pokazać, że rok 2015 sprawozdawczy to też rok, w którym przywiązywaliśmy 

bardzo dużą wagę do pomocy rodzinie, do pomocy rodzinom wielodzietnym poprzez kartę 3+ ale  

i poprzez budowę żłobka, poprzez otwarcie w roku ubiegłym kilku oddziałów przedszkolnych bo to 

jest też pomoc - opieka nad dziećmi trzy, cztero i pięcioletnimi, czym wyręczamy z kosztów bo 

opiekunka sporo kosztuje jeśli nie ma zdrowej mamy czy babci. To jest przykład, że nasz samorząd 

nie zajmuje się tylko i wyłącznie tym z czym nas kojarzą zwykle mieszkańcy, nasi wyborcy - dziurą 

w jezdni, brakiem chodnika, oświetlenia, zabezpieczeniem wody i kanalizacji. Gdybym chciał 

wymienić z opisu z tego sprawozdania działalność oświatową i tą skierowaną na rozwój 

zainteresowań dzieci i młodzieży to by się okazało, że to jest dopiero wielki obszar pracy wielu 

naszych współpracowników i olbrzymie koszty. Każda czynność wymaga dużo czasu, każde 

świadczenie, które podawałem w tysiącach wymaga zebrania informacji, przygotowania decyzji. 

Decyzję trzeba w postępowaniu przygotować bezbłędnie, wypłacić środki i mieć świadomość, że 

każda taka decyzja będzie kontrolowana w ciągu 5 lat. To jest podstawą funkcjonowania gmin, 

jesteśmy instytucjami najbardziej transparentnymi, najbardziej przejrzystymi bo w zasadzie nie ma 

umowy, nie ma decyzji, która przez różne instytucje kontrolne nie byłaby przeglądnięta 

przynajmniej raz, czasami decyzje są przeglądane przez dwie, trzy różne komisje kontrolne. W tych 

kontrolach nie obyło się też i w 2015 roku bez naszych błędów. Ale kto nic nie robi jak mówi 

przysłowie nie popełnia błędów. Kto wydaje tysiące decyzji i prowadzi tysiące postępowań w ciągu 

roku to czasami zdarzają się i uchybienia i błędy, ale na pewno nie błędy zawinione i błędy celowe. 

W tym sprawozdawczym roku umorzyłem 36 000 zł, nie pamiętam ilu wnioskodawcom, ale na 

pewno było ich wielu, wszyscy oni są podani i to jest bardzo transparentne - obywatel może wejść 

na stronę internetową i odczytać komu podjąłem decyzję dotyczącą umorzenia podatków, komu 

przesunąłem płacony podatek. Dochody własne są istotną częścią naszych dochodów bo nie zależą 

od instytucji zewnętrznych, które czasem w sposób fakultatywny wspierają nas środkami na rozwój 

czy subwencjami przeznaczonymi na określony cel ale ten cel jest zwykle dość szeroki bo dotacja 

jest kierowana punktowo i jest ściśle rozliczana. Dochody własne mogą być przeznaczone na 

szerokie spektrum wydatków zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym. Trzeba więc bardzo 

dbać o te dochody własne. Nie mówię, że to dbanie powinno polegać na corocznym podwyższaniu 

podatków. Od 3 lat, czwarty rok podejmujemy decyzję, myślę że dobrą, że przy niskiej inflacji nie 

podnosimy podatków czyli dochody własne generalnie są wyższe tylko z tytułu nowych 

podatników czyli nowe hale, nowe wybudowane domy, nowe mieszkania, nowa działalność 
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usługowa przynosi nam nowy grosz. Sądzę, że to jest właściwy kierunek i powinniśmy zrobić 

wszystko aby starać się zabiegać o inwestorów by przybywało miejsc przede wszystkim  

w produkcji, w handlu i w usługach bo to jest najwyższa kwota podatku, dziś mamy ponad 21 

złotych od metra kwadratowego ale ważne są i inne powierzchnie również logistyczne czy 

techniczne czy tego typu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcę więc podkreślić, że rok 

ubiegły, w którym zapoczątkowaliśmy na terenie dzielnicy przemysłowej Czekaj kilka nowych hal 

jest niezwykle istotny i przyniesie nam pewnie w przyszłym roku dodatkowe dochody, to był dobry 

początek roku, przede wszystkim budowa zakładu Rolls Royce ale też i przygotowanie do 

rozbudowy w tym roku zakładu Weldon o kilka tysięcy metrów kwadratowych, mam nadzieję, że te 

hale w tym roku będą już przykryte czy też hale, które się wybudowało w 2015 roku przy Rega 

Yachcie i te, które są projektowane w ramach nowej inwestycji za Cukrownią, mam nadzieję, że  

w tym roku też rozpocznie się ta inwestycja. To jest szansa zwiększania naszych dochodów, to jest 

kierunek, który powinniśmy pewnie bardziej preferować niż analizę podwyższania obecnych 

podatków przy niskiej dalej inflacji. Ostatnią kwestią, na którą chciałem zwrócić uwagę to kwestia 

filozofii w ogóle wydawania pieniędzy. Nie da się według mojej oceny na dłuższy czas, na dłuższą 

metę utrzymywać wydatków jeśli chodzi o obsługę pracowników gminy a więc i nauczycieli  

i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych na poziomie bez zmian. W tym roku, po 

zeszłym 2015, w którym nie podwyższaliśmy poborów, nie waloryzowaliśmy płac, podnieśliśmy 

płace o 3%. Według mojej oceny na przyszły rok będzie konieczność waloryzacji 

najprawdopodobniej o ciut wyższy poziom. Pobory w jednostkach prywatnych znacząco wzrastają  

i jeżeli nie będziemy utrzymywać regularnie co roku waloryzacji płac na poziomie znacząco ciut 

wyższym od inflacji to dobra kadra może szukać innego miejsca pracy, to nie pobudzimy do 

aktywności naszych wszystkich pracowników. Chciałbym też zauważyć, że 2015 rok nie był dla 

nas rokiem kosztownym bo udało się przekonać wszystkie nasze służby, że w 2015 roku nie ma 

waloryzacji, ona była co roku do tego okresu. 2016 rok, obecny, dotyczy waloryzacji części  

pracowników. Przyszły rok może być pod tym względem kosztowniejszy. Zatem szukać 

oszczędności możemy w bardziej racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych na wszystko 

począwszy od dobrze przeprowadzonych przetargów. Uważam, że wyodrębnienie referatu do spraw 

zamówień publicznych po to aby na bieżąco być ze zmieniającymi się przepisami prawnymi  

w ustawie o zamówieniach publicznych ale i żeby dochować przejrzystych – transparentnych 

procedur wyboru zleceniobiorców, dostawców usług a przede wszystkim wykonawców dużych 

inwestycji jest trafnym przedsięwzięciem bo powoduje to racjonalizację specjalizacji w naszym 

urzędzie miejskim i przyczynia się w dobry sposób do również oszczędności. Dziś wszystkie 

jednostki organizacyjne wiedzą, że nawet najmniejsze kwoty usług wymagają procedur 

przetargowych i wybieramy tylko i wyłącznie te propozycje, które są tanie a równocześnie dobre.  

I to jest kierunek oszczędzania przy równocześnie preferowaniu kierunku poszukiwania nowych 

dochodów poprzez pozyskiwanie środków finansowych od tego roku począwszy przede wszystkim 

ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich ale i też źródło z budżetu państwa, które w mniejszym stopniu ale też mogą wspierać 

rozwój gminy i poprzez poszukiwanie inwestorów, którzy budując i rozbudowując swoje firmy 

produkcyjne i usługowe mogliby w ten sposób przyczynić się do zwiększenia dochodów gminy. 

Kończąc chciałbym przede wszystkim podziękować moim współpracownikom za 2015 rok, za 

okres sprawozdawczy; bardzo dziękuję zastępcy burmistrza, pani skarbnik, pani sekretarz, całej 

kadrze kierowniczej tu obecnej i również tym, których z różnych powodów nie ma, dziękuję bardzo 

wszystkim pracownikom szeroko rozumianej kadry gminnej, bo do kadry gminnej jeszcze raz 

przypominam należą nauczyciele, pracownicy administracyjni i techniczni oświaty, pracownicy 

wszystkich trzech spółek gminnych, które zabezpieczają niezbędne media jak ciepło, woda, 

kanalizacja, odbiór nieczystości czy administrowanie zasobami mieszkaniowymi. Dziękuję 

wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych bo gdy mówimy o kulturze, o sporcie, to, to 

jest gmina. To wszystko bazuje na środkach finansowych, których wysokość zależy w dużym 

stopniu od naszych przedsiębiorców, od naszych mieszkańców ale też w pewnym stopniu od 

decyzji Wysokiej Rady. Jeśli te decyzje są rozważne, jeśli nie próbujemy zadusić kury znoszącej 

jajka, nie powiem, że złote, bo te dochody są na miarę Ropczyc optymalne, nie narzekamy ale też 
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bardzo szanujemy wszystkich, którzy zajmują się usługami, którzy zajmują się produkcją, którzy 

dostarczają nam podatki i dochody. I chciałbym prosić Wysoką Radę by uznać pracę wszystkich 

pracowników, pracowników gminy w sensie ogólnym i wyrazić wotum zaufania dla sprawozdania  

i dla absolutorium burmistrza bo przez głosowanie nad przyjęciem sprawozdania, nad udzieleniem 

absolutorium tak naprawdę rozliczamy wszystkich moich współpracowników. Jeśli absolutorium 

przebiega bez trudnych emocji i jest pozytywne to jest to też wyraz uznania dla grona pracowników 

i na pewno bodziec do dalszej efektywnej i dobrej pracy, co deklarujemy w tym roku i w następnym 

bo jak to zwykle bywa, jak się rozliczamy z danego roku to następuje przesunięcie strategii na 

przygotowanie się do następnego roku. Realizujemy cele w tym roku ale równocześnie cała naprzód 

i przygotowanie przeróżnych rozwiązań, przeróżnych projektów, przeróżnych programów pod 

kątem przyszłego roku. Dziękuję za wysłuchanie i jeszcze raz bardzo proszę o pozytywną analizę 

sprawozdań.         

 

 

Skarbnik gminy p. Beata Malec - Jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 

rok myślę, że pan burmistrz nawiązał do najważniejszych kwestii jeśli chodzi o wykonanie tego 

budżetu. Gdyby były jakieś pytania do szczegółowych rozwiązań lub zadań – to bardzo proszę. 

Sprawozdanie finansowe gminy Ropczyce. Jednostki sektora finansów publicznych zgodnie  

z ustawą o finansach publicznych oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości są zobowiązane do 

sporządzania licznych sprawozdań, przede wszystkim sprawozdanie z wykonania budżetu, które 

zostało omówione, również sprawozdanie finansowe w skład, którego wchodzą sprawozdania, które 

państwo radni otrzymali, są to: bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego, łączne sprawozdanie z tytułu dochodów, wydatków gminy, również bilans jednostki 

budżetowej lub zakładu budżetowego. Są to poszczególne pozycje wchodzące w skład pozycji 

aktywów, pasywów i składników majątkowych łącznie gminy, w sprawozdaniu finansowym jest 

również rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Gdyby 

były pytania do tych sprawozdań to bardzo proszę. W związku z tym, że sprawozdania te 

przedstawia się Radzie i do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zakończeniem jest przedstawienie 

opinii RIO. Opinia ta to uchwała nr III/31/2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

burmistrza Ropczyc sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2015 roku. Po rozpatrzeniu 

przedłożonych sprawozdań RIO postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożone sprawozdania. 

Opinię tą również państwo radni macie załączoną w dokumentacji. Jeśli będzie potrzeba to 

wyjaśnię poszczególne zapisy. Są to zapisy przedstawiające co według przepisów prawa powinno 

być wykonane, co zostało wykonane przedstawiając sprawozdanie opisowe i finansowe, wszystkie 

założenia są wskaźnikami przeliczone jeśli chodzi o działalność w 2015 roku. W sprawozdaniach 

przedstawionych radzie jest również informacja o stanie mienia komunalnego gminy Ropczyce za 

2015 rok. Taką informację również macie państwo przedstawioną w formie tabelarycznej  

i opisowej, wszystkie stany na 2015 rok oraz zmiany w 2015 roku – zakup i sprzedaż gruntu oraz 

innych składników mienia, jest również majątek nieruchomy oraz wyposażenie, które ma urząd 

oraz jednostki organizacyjne bez spółek gminnych.  

   

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Marć przedstawił stanowisko Komisji 

Rewizyjnej oraz opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 

Realizując punkt porządku obrad: Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Ropczycach: opinią dotyczącą wykonania budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia 

absolutorium – przedstawiam wymienione dokumenty: Opinia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Ropczycach z posiedzeń w dniach: 21 kwietnia i 12 maja 2016 roku o wykonaniu budżetu za 

2015 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach: wykonując obowiązek zaopiniowania 

wykonania budżetu gminy  wynikający z art. 18 a ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), wykonując obowiązek rozpatrzenia 

sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby 

obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia gminy wynikający z art. 270 ust. 2 
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ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) 

stwierdza co następuje i przedstawia  następujące stanowisko: Wysoka Rado! Tu następują 

wyliczenia i ustalenia komisji dotyczące wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu, 

opinii RIO o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia, sprawozdania finansowego –  każdy 

radny otrzymał te dokumenty i myślę, że w całości nie będziemy przedstawiać tylko streszczenie, 

myślę, że radni są na to zgodni żeby wszystkiego nie czytać bo każdy to posiada. (Brak zgłoszeń 

radnych o odczytanie całości.) Analiza dochodów: Plan: 82 740 326 zł. Wykonanie: 82 12 7 310 zł 

to daje 99,26% planu. Analiza planu i wykonania dochodów bieżących i majątkowych: dochody 

bieżące plan 76 518 282 zł i wykonanie 76 175 453 zł  to daje 99,55% planu, dochody majątkowe 

plan 6 222 043 zł i wykonanie 5 951 857 zł  to daje 95,65% planu. Analiza wydatków:  Plan: 

83 703 493 zł. Wykonanie:  81 866 174 zł to jest 97,8 % planu. Opis wydatków i tabelaryczne ich 

zestawienie  pozwala na porównanie wielkości planowanych i faktycznie wydatkowanych.  

Z  danych tych wynika , że nie doszło do przekroczenia planowanych limitów wydatków. Część 

opisowa szczegółowo charakteryzuje rodzaje wydatków, w różnych przekrojach i dziedzinach, oraz 

przyporządkowuje kwoty do poszczególnych zadań lub grup zadań. Z części opisowej wydatków 

wynika, że wydatki były dokonywane na realizację zadań gminy – ustawowych oraz wynikających 

z przyjętego budżetu. Analiza zadłużenia na 31.12.2015: Uzyskano nadwyżkę budżetową 261 136 

zł, przy założonym deficycie 963 167 zł. Zadłużenie gminy z tytułu  kredytów i pożyczek 

długoterminowych  wyniosło 24 333 385 zł i jest to 29,63 % wskaźnika zadłużenia do dochodów 

zrealizowanych 82 127 310 – przy górnej granicy 60%, czyli jest połowa nie całe 30 do 60 %.   

Komisja Rewizyjna opinię o wykonaniu budżetu wydaną przez RIO w Rzeszowie – organ 

sprawujący  kontrolę i nadzór nad działalnością finansową Gminy Ropczyce, przyjmuje do 

wiadomości. Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu informacji o stanie mienia gminy – nie wnosi 

uwag. W  sprawozdaniu finansowym gminy Ropczyce za 2015 rok: uznaje się zgodność danych  

w bilansie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu oraz uznaje się, że  łączny bilans 

jednostek budżetowych Gminy Ropczyce, łączny rachunek zysków i strat  jednostek budżetowych 

Gminy Ropczyce, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Ropczyce - 

są zgodne z danymi księgowymi, ewidencyjnymi, sprawozdawczymi tych jednostek. Komisja 

Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach stwierdza, że analiza przedstawiona w opinii na temat 

wykonania budżetu daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy 

Ropczyce za 2015 rok oraz do wystąpienia do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem  

o udzielenie Burmistrzowi Ropczyc absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 

2015 rok. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych z procedurą 

absolutorium  z tytułu wykonania budżetu  za 2015 rok, przyjęła powyższą opinię i stanowisko  

w głosowaniu: liczba osób z Komisji Rewizyjnej obecna podczas głosowania – 5, za – 5 głosów, 

przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0  głosów. 

Wysoka Rado, obowiązkiem ustawowym Komisji Rewizyjnej jest przedstawienie Radzie wniosku 

w sprawie absolutorium,   wniosek odczytam i zaznaczam, że niniejszy wniosek również każdy 

radny otrzymał i już jest znany: Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2015 rok. Działając na podstawie ustawy  o samorządzie gminnym  oraz  ustawy o finansach 

publicznych - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach – wnioskuje o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2015 rok. 

Uzasadnienie: Burmistrz Ropczyc, wykonując dyspozycje artykułu 267 ustęp 1 i artykułu 270 ustęp 

1 ustawy o finansach publicznych przedłożył  Radzie Miejskiej  w Ropczycach dokumenty 

dotyczące wykonania budżetu za 2015 rok.  Komisja Rewizyjna, działając na podstawie artykułu 

270 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyła: sprawozdanie finansowe, informację  

o stanie mienia gminy Ropczyce, sprawozdanie z wykonania budżetu,  opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  - uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  w Rzeszowie z dnia 9 maja 2016 roku Nr III/31/2016 w sprawie: wydania opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Ropczyc sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 

działając na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym przeanalizowała oraz 

zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Ropczyce 2015 roku. Po rozpatrzeniu wymienionych 
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dokumentów oraz analizie wykonania budżetu -  Komisja wyraziła pozytywną opinię i pozytywne 

stanowisko dotyczące wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2015 rok przez Burmistrza Ropczyc. 

Ustalenia szczegółowe Komisji Rewizyjnej zostały zawarte  w  „Opinii Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Ropczycach z posiedzeń w dniach: 21 kwietnia i 12 maja 2016 roku o wykonaniu 

budżetu za 2015 rok”. Biorąc pod uwagę całokształt rocznej działalności organu wykonawczego 

gminy: Burmistrza Ropczyc  w zakresie wykonania budżetu 2015 roku, uznając uzyskane 

wskaźniki i wyniki finansowe za prawidłowe - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach - 

występuje do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Ropczyc za 2015 rok. Powyższy Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok, Komisja Rewizyjna uchwala jako uchwałę 

nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2016 roku,  przy: liczba osób z Komisji Rewizyjnej obecna 

– 5, za - 5   głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących  się – 0 głosów.   

Następnie informuję, że wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2016 roku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok – uzyskał 

pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie co zawarte 

jest w uchwale składu orzekającego nr III/6/2016 z dnia 13 maja 2016 roku. Wymieniona uchwała 

została przekazana w całości Wysokiej Radzie. 

   

 

Przewodniczący Rady spytał czy Wysoka Rada ma wnioski o bardziej szczegółowe zapoznanie  

z tymi dokumentami. Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. Przewodniczący Rady 

poinformował, że w związku z brakiem zgłoszeń Rada przechodzi do realizacji kolejnych zadań 

wynikających z punktu 4 porządku obrad. Stwierdził, że kolejny punkt porządku obrad to 

rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Ropczyce za 2015 rok. Rada została zapoznana z tymi dokumentami i posiada je. Spytał czy ktoś 

pań lub panów radnych chce zabrać głos, zadać pytanie odnośnie tych sprawozdań lub wykonania 

budżetu. Brak zgłoszeń radnych.        

 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2015 

rok.  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2015 rok – została podjęta przy: za 21 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej,  

w sprawie: za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z  tytułu wykonania budżetu 

Gminy Ropczyce za 2015 rok.  

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2015 rok Burmistrz Ropczyc 

otrzymał przy: za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.  

 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 4 porządku obrad dotyczący absolutorium.  

 

 

 

5. 

5.1.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, 

mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 
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Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  nr 10/3/2010  terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz 

komunikacji w Ropczycach, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr L/588/10 z 28 

czerwca 2010 roku. Przedmiotem zmiany planu będzie teren oznaczony w ww. planie symbolem: 

1MN oznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały szeroką linią koloru czarnego.  

W związku z tym, że do uchwały podjętej przez Wysoką Radę 24 marca tego roku nie było 

załącznika graficznego, stąd wojewoda zwrócił uwagę na to i prosił o ponowne przeanalizowanie 

treści tej uchwały, dlatego w § 4 jest zapis, że traci moc uchwała Nr XXII/205/16 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 24 marca tego roku. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. gospodarki komunalnej 

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

gospodarczego na posiedzeniu w dniu 25 maja rozpatrywała projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. projekt 5.1.  

i wydała opinię pozytywną. 

Ponadto poinformował, że również w tym samym dniu odbyło się posiedzenie komisji  

ds. zdrowia i porządku publicznego, na którym zapoznano się z oceną zasobów pomocy społecznej. 

Do przedstawionej oceny komisja nie wniosła zastrzeżeń. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji  

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

 

 

5.2.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok - 

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok. Zwiększa się dochody budżetu  

o kwotę 14 619 451,71 zł, równocześnie zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14 402 767 zł.  

W tabeli nr 1 przedstawione macie państwo poszczególne pozycje zwiększające i zmniejszające 

dochody. W kwocie 35 491,92 zł są wprowadzone dochody z dofinansowania z Narodowego  

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest”. Również zwiększenie dochodów w kwocie 48 565 zł, są to środki jakie pozyskamy w tym 

roku z refundacji środków po rozliczeniu zadania, które było zakończone w 2015 roku pn. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ropczyce. Również kwota 2 944 zł, są to 

środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Ropczycach. W związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie 

ostatecznych kwot podziału subwencji i udziałów na 2016 rok zwiększamy wpływy z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 52 251 zł. Również subwencja ogólna z budżetu 

państwa w części oświatowej została nam zwiększona o kwotę 17 431 zł. W związku ze zmianą 

klasyfikacji budżetowej jaka została dokonana przez ministra z 12 kwietnia 2016 roku 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wprowadzona została nowa podziałka 

klasyfikacyjna, która służy ewidencjonowaniu dotacji przeznaczonych dla gmin na realizację 

świadczenia wychowawczego, chodzi tu o tzw. Program 500 plus. Jest to przesunięcie pomiędzy 

klasyfikacją wcześniej już stosowaną 85295 na nową klasyfikację 85211 z podziałem na dochody 

bieżące i dochody majątkowe. Również kwota 60 000 zł są to dochody wypracowane przez żłobek 

na osiedlu w związku ze zwiększonymi wpływami z odpłatności. Tabela nr 1 i tabela nr 2 są to 

powiązane zadania związane ze zwiększeniem dochodów i wydatków oraz ze zmniejszeniem 

dochodów i wydatków. Równocześnie wprowadza się przesunięcia pomiędzy klasyfikacją 

budżetową w kwocie 183 701,50 zł. W tabeli nr 3 przedstawione są przesunięcia, które tak jak 

wcześniej wspomniałam wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej poszczególnych jednostek 

realizujących zadania oraz urzędu miejskiego. Również w § 3 uchwały dokonuje się w budżecie 

gminy Ropczyce na 2016 rok zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 261 000 zł poprzez 

zmniejszenie wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Zwiększa się planowane 
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przychody budżetu o kwotę 261 000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zmniejszenie 

wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W tabeli nr 4 przedstawione są 

wyszczególnienia zmienionych przychodów o kwotę 261 000 zł. 

 

Radny pan Edward Marć – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poinformował, że 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 maja bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała 

projekty uchwał oznaczone w porządku obrad 24 sesji jako projekty 5.2. i 5.3. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok została podjęta przy: za – 21 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

5.3.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce na 2016 rok.  

W związku ze zmianami uchwały budżetowej na 2016 rok proponuje się zmiany  

w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1. Przede wszystkim zmiana 

dotyczy wcześniej podjętej uchwały, wyszczególnienia w przychodach kwoty 261 000 zł jako 

wolnych środków a nie jako przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

 

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została podjęta 

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

 

 

 

6. 

Przewodniczący Rady poinformował, że obowiązkiem organu wykonawczego jest przedstawienie 

radzie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  

i demograficznej. Ocena ta jest opracowywana według specjalnego szablonu. Ocenę Wysoka Rada 

otrzymała. Poprosił panią kierownik ośrodka pomocy społecznej, aby przybliżyła radzie  

i wszystkim zgromadzonym tą ocenę.  

 

Pani Iwona Kozubowska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ropczycach - niniejsze opracowanie stanowi realizację zapisów ustawy o pomocy społecznej. 

Artykuł 16 a ustawy nakłada na gminę obowiązek przygotowania corocznie oceny zasobów 

pomocy społecznej. Ocena ta jest przedstawiana radzie gminy w trybie informacyjnym. Obejmuje 

w szczególności osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, rodzaje ich 

problemów oraz ich rozkład ilościowy, jak również nakłady finansowe na zadania z zakresu 

pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, kadrę, infrastrukturę. Ta 

ocena odzwierciedla działalność Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach 

oraz jednostek współpracujących w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do przedstawionej Oceny zasobów pomocy 

społecznej za 2015 rok dla gminy Ropczyce. 

Brak zgłoszeń do zabrania głosu. 

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie powyższego dokumentu w głosowaniu. Ocena 

zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla gminy Ropczyce została przyjęta przy: za – 20 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 
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7. 
Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak (sprawozdanie z działalności) – Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, Szanowni Państwo! Chciałbym raz jeszcze bardzo podziękować w imieniu swoim  

i współpracowników za udzielenie absolutorium za 2015 rok. Bardzo nam miło, bardzo dziękuję 

klubowi w szczególności Samorządowo-Gospodarczemu, ale bardzo dziękuję klubowi PiS-u bo 

jednogłośne udzielenie absolutorium oznacza, że tu w tym naszym gminnym parlamencie 

podejmujemy decyzje w oparciu o przesłanki merytoryczne i to też jest dla mnie istotne i ważne.  

I chciałbym bardzo podkreślić taką postawę również kolegów radnych z klubu PiS bo to w drugą 

stronę też wywołuje odpowiednie zachowania moje i moich służb, które na co dzień kierują się 

szacunkiem należnym, to jest ważne, że nie próbujemy przejmować czasami niedobrych 

powiedzmy sytuacji z parlamentu polskiego, z parlamentu wojewódzkiego i nie przenosimy tych 

negatywnych emocji jakby to można było ująć na nasz parlament, rozmawiamy i analizujemy  

i podejmujemy decyzje w oparciu o jak powiedziałem wcześniej przesłanki merytoryczne. Bardzo 

dziękuję. W ogóle uważam, że mamy dobrą atmosferę w Radzie Miejskiej i warto tą dobrą 

atmosferę wykorzystać w rozeznaniu programów, których nam nie brakuje, nie brakuje problemów, 

o niektórych mówimy, o niektórych mniej mówimy, pewnie dzisiaj dwa, trzy wskażę, bo też 

chciałem w swoim sprawozdaniu zaakcentować dzisiaj za 2015 rok nie sprawy inwestycji i nie 

nadmierny rozwój, ale tą inwestycję w ludzi, o której uważam zbyt mało mówimy, rozmawiamy  

z ludźmi bo podejmujemy wiele decyzji i na forum Rady, podejmujemy bardzo wiele czynności  

w ramach pracy wszystkich pracowników w szczególności pomocy społecznej i nie tylko bo nie 

wspominamy o oświacie gdzie bardzo dużo różnych działań, czynności i pieniędzy na rozwijanie 

zainteresowań dzieci i opiekę nad nimi, chociażby gabinety stomatologiczne, które wprowadzamy  

i wymiana dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wymiana pani 

dyrektor, z którą było wszystko dograne, gabinety zostały wyposażone, wyremontowane przez 

gminę, wyposażone przez inwestorów i sprawa stanęła. Mam nadzieję, że jest tak, że jeśli się 

zmienia szef, jakiejkolwiek instytucji a zwłaszcza państwowej czy samorządowej to kontynuacja 

uzgodnień, ustaleń, umów obowiązuje. Mam wielką nadzieję, że po wyborze dyrektora w drodze 

konkursu, więc to się przeciąga zostanie podpisana ostatecznie umowa na finansowanie obsługi 

dzieci, wszystkich dzieci we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, przez te 2 gabinety, 

które są gotowe, gotowi są lekarze stomatolodzy i nagle brakuje ostatniego ruchu. Bałem się, że to 

może nastąpić i niestety wykrakałem. Nie tylko ten problem. Inny problem WR, który pojawił się w 

ostatnich tygodniach  to umorzenie postępowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w zakresie decyzji środowiskowej dla zbiornika retencyjnego suchego w miejscowości Broniszów, 

Łączki, Niedźwiada tak bym to określił. Co oznacza, że zaprzestaje się pracy studyjnej jak by to 

można powiedzieć związanej z opracowaniami, które w końcu pozwolą zrobić projekt techniczny  

i uzyskać pozwolenie na budowę na jeden z najważniejszych elementów zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego ludności. Za nami burza a na zachodzie Europy dzieją się bardzo trudne 

rzeczy poprzez żywioły, na zachodzie Polski też ale jeszcze nie w tym stopniu. Odpukać żeby nie 

powtórzył się rok 2009 i 2010 w naszej gminie. Na dziś co do tej pory zrobiono w zakresie 

zbliżenia nas do tych najważniejszych inwestycji  zabezpieczających ludność w Ropczycach, 

chodzi o ludność w dorzeczu Wielopolki, to podkreślałem to wielokrotnie, zrobiono niewiele. Te 

postępowania szły jak w młynie, że powolutku ziarno się miele i tak jakby mąki nie było widać.  

A teraz zapadła decyzja, że w ogóle się z tego wycofujemy po decyzji Podkarpackiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych o wycofaniu wniosku związanego z wydaniem oceny 

środowiskowej przed wydaniem decyzji środowiskowej. Ja to akcentuję, ocena, decyzja to są 2 

różne sformułowania. Przygotowujemy wystąpienie, wystąpienie burmistrza do marszałka i do 

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z prośbą o uzasadnienie tej decyzji. Ona 

jest dla mnie niezrozumiała. Nie zgadzam się żeby przez kilka lat wydano wiele tysięcy złotych na 

różne opracowania i nagle mówimy nie, nie będziemy przygotowywać dalej tych dokumentów. 

Rozumiem, że nie ma zabezpieczonej w budżecie państwa, w planie wieloletnim środków na 

budowę tej inwestycji ale może to kiedyś nastąpi. Jeśli nie będzie przygotowanych opracowań, 

które wymagają czasu, lat, nie jednego roku tylko lat to będziemy zaczynali od nowa. Bo to co jest 

przygotowane za dziesiątki czy setki tysięcy złotych się zdezaktualizuje. W sytuacji uchwały WR, 
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którą podjęła niedawno apel pisemny do przedstawicieli odpowiedzialnych za tą sferę 

bezpieczeństwa ludności naszego miasta i naszego powiatu to ta decyzja jest dla mnie bardzo 

niezrozumiała i będziemy o to pytać. Będę również sugerował, żeby parlamentarzyści tego powiatu 

też pytali o to bo takie mają prawo. Mam nadzieję, że razem połączymy naszą determinację w celu 

odwrócenia tej decyzji i w celu uzyskania zgody na jednak w stosunku do samej inwestycji 

procentowo niewielkie pieniądze na przygotowanie niezbędnych dokumentów. WR, zwykle 

sprawozdanie zaczynam od dróg bo to jest dalej infrastruktura najbardziej wrażliwa. Mam nadzieję, 

że niewiele już zauważanie takich dróg gminnych czy ulic gminnych, na których są dziury po 

zimie. Ja jedną zauważyłem, i dziś kierownikowi zwróciłem uwagę żeby tam skierował firmę,  

w Brzezówce za torami, ale takich dziur na naszych drogach jest bardzo niewiele. To oznacza, że 

doszliśmy do takiego stanu technicznego nawierzchni dróg asfaltowych, że po zimie za dużo tej 

roboty nie ma. Są bardziej przełomy wynikające z tego, że jeśli nawierzchnia asfaltowa nie jest 

modernizowana czyli nie położona nowa nakładka po 12 latach i więcej, mamy wiele takich dróg, 

to się łamie czyli pęka. Każda zima powoduje przełomy i te przełomy trzeba robić. Natomiast 

ważne jest, że nie ma dziur jak na ulicy w Chicago, bo tak mi mówili koledzy, którzy w Chicago 

byli, że po zimie ciężko przejechać samochodem bo tyle jest dziur na ulicach, u nas to jest niebo  

w porównaniu z Ameryką.  WR, realizujemy strategię gminy wynikającą z konsensusu w Radzie, 

że w każdej wsi i w każdym osiedlu budujemy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej w ramach 

modernizacji lub chodnika. Zostało już niewiele do ogłoszenia przetargów, przetargi są 

uruchomione lub podpisane umowy w większości. W chwili obecnej na końcowym etapie 

postępowania przetargowego jest droga w Niedźwiadzie Górnej można tak powiedzieć Na mądro, 

to będziemy finalizowali. Przed nami jeszcze jest dokończenie projektu i przetarg na Śródmieście 

na ulicę Masarską wraz z chodnikiem, przetarg będzie na przełomie czerwca i lipca myślę, że 

ogłoszony. W ramach tego przetargu sądzę, że też będzie drugie zadanie na osiedlu Pułaskiego czyli 

Na p. barana takie wytyczne poszły, myślę, że zdążymy przygotować dokumentację do przetargu.  

Czekamy na przetarg w wykonaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łączkach, to jest na dobrej 

drodze, mam nadzieję, że przetarg zostanie zrealizowany w centrum i to wykonamy, wspólnie  

z zarządem dróg wojewódzkich i marszałkiem - centrum Łączek. Przygotowujemy się w drugiej 

połowie roku do ogłoszenia przetargu na połowę projektu wykonanego z pozwoleniem na budowę 

na chodnik od byłej E4 ul. Sucharskiego w kierunku Witkowic, na połowę zakresu. W zasadzie 

pozostałe miejscowości niewymienione i osiedla to są albo roboty w toku albo po przetargu 

podpisane umowy, myślę, że w pierwszych dniach czerwca wykonawcy tam wejdą i będą 

wykonywali te zadania zgodnie z przetargami. WR, o oświetleniu ulicznym chciałbym powiedzieć, 

że to co było deklarowane, że sukcesywnie w ramach kwoty zapisanej przez WR w budżecie na ten 

rok wykonujemy zadania z zakresu nowych punktów oświetleniowych i projektujemy nowe na 

przyszły rok czy przyszłe lata. W chwili obecnej jest zlecenie na wykonanie oświetlenia alei Cieśli 

bo w tamtym roku był zrobiony projekt. Chcemy w tym roku jeszcze ogłosić przetargi na 

wykonanie oświetlenia od Łączek Kucharskich od centrum do Niedźwiady Dolnej budy żeby 

połączyć cały odcinek, centrum w Gnojnicy Woli żeby połączyć 2 odcinki i zakładamy połowę 

projektu wykonać na osiedlu Asnyka, projektu, który jest w trakcie, a drugą połowę w przyszłym 

roku. Mam nadzieję, że również brakujące lampy na ulicy Sucharskiego też w tym roku zrobimy.  

I chciałbym żeby się udało w centrum Ropczyc kolejne 4 nowe lampy stylowe, zamienić stare, 

które po lekkim uderzeniu samochodu, przykład z soboty tego weekendu przy wjeździe na dworzec 

autobusowy, lampa się wali bo od środka przerdzewiała. Trzeba sukcesywnie je wymieniać. 

Ponieważ stylowe lampy są ładne ale drogie to po kilka co roku.  W roku ubiegłym było 

Słowackiego czyli od Kościoła do sądu, 5 lamp. W tym roku po uderzeniu jest wymieniona przy 

przejściu niedaleko ulicy księdza doktora, i kolejno w kierunku Tesco, w przyszłym w kierunku 

stadionu, po cztery, pięć co roku i będziemy powiększali ten obszar. Kolejny projekt w zakresie 

oświetlenia przygotowujemy, pod kątem przyszłego i następnego roku. W tym roku będzie 

opracowywany projekt oświetlenia od Czekaja osiedle Czekaj do Brzezówki do szkoły  ten cały 

obszar, pośrodku jest firma Weldon, która zagęszcza samochodami i tworzy niebezpieczne sytuacje 

dla przejścia. I będziemy projektowali ul. Zieloną od skrzyżowania z ul. Strażacką w kierunku 

Okonina zgodnie z wnioskami mieszkańców na zebraniu. Oprócz tego co projektujemy w tym roku 
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– ul. Kolonia, Spokojna, Asnyka, Pułaskiego, to jest w projekcie. WR, zmienia się wygląd na 

dworcu i wokół dworca. Kupno nieruchomości zwiększyło nasz majątek za ubiegły rok i w tym 

roku obok spraw estetyzujących jak wreszcie wymycie okien, jak wreszcie wyczyszczenie elewacji, 

malowanie elewacji, malowanie okien, robimy renowację otoczenia wokół dworca i wokół króla 

Kazimierza, chcieliśmy przyśpieszyć ale teraz firmy mają tak dużo roboty i kwiaty się sadzi  

w odpowiedniej porze, że przed sesją uroczystą, gdzie zawsze składamy kwiaty pod pomnikiem 

króla Kazimierza nie uda się idealnie wykończyć, ale te prace są kontynuowane. Dziękuję 

współpracownikom z referatu gospodarki komunalnej bo chodzi o to aby też wizerunek zmienić, 

przez dwa, trzy lata bo jak państwo wiecie niestety musimy uchwalić szczegółowy plan 

zagospodarowania. Dopiero jego uchwalenie dla tego terenu pozwoli być może szukać 

współinwestorów do realizacji planów związanych z przebudową tego terenu. Przygotowujemy 

program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na następne lata. Jeśli się zespołowi, 

który pracuje pod przewodnictwem wiceburmistrza Maziarza, to uda wykończyć w czerwcu, to na 

sesji czerwcowej względnie sierpniowej, taki program przyjęty. Jeden z programów na lata, 

strategicznych, chcielibyśmy przedłożyć WR do negocjacji, do analizy i do podjęcia. WR, 

inwestycje kubaturowe realizujemy, wspomniałem już o krytej pływalni, prowadzona jest 

inwestycja na dalszym wykończaniu rozbudowy OSP Lubzina do końca czerwca powinniśmy 

zakres, który tam jest planowany zrobić. Podobnie przebiega budowa kanalizacji deszczowej na ul. 

Przemysłowej co pozwoli zakończyć etap infrastruktury w tym terenie. To nie tylko pod kątem 

budowanego zakładu Rolls Royce ale dla wszystkich innych zakładów i również przygotowywany 

pod tą infrastrukturę teren poza Magnezytami w kierunku torów. Tym terenom będziemy się teraz 

bardziej  przyglądać. Chciałbym żebyśmy trochę bardziej aktywną politykę związaną z wykupem 

nieruchomości rolnych w tym terenie poprowadzili z uwagi na sprzyjającą sytuację finansową 

związaną z tym, że ustawa nowa o sprzedaży gruntów rolnych, w skrócie, najprawdopodobniej 

spowoduje obniżkę cen jak również powstrzyma wykupywanie ziemi od rolników przez tzw. 

podstawianych przedsiębiorców; mam pieniądze, lepiej kupić teren bo go kiedyś sprzedam dwu- 

trzykrotnie za większą kwotę przebitka a nie będę trzymał te środki finansowe wolne w banku. 

Dzisiaj kupi to rolnik pod pewnymi warunkami, albo gmina bez żadnych warunków.  Mam 

nadzieję, że cena będzie niższa. Sądzę, że powinniśmy się zainteresować wykupem tych terenów 

rolnych za Magnezytami w kierunku torów by scalać i by tworzyć enklawy o przygotowanym, 

uzbrojonym terenie pod ewentualne inwestycje. Tacy inwestorzy się pojawiają, brakuje już 

zurbanizowanych, przygotowanych, z wybudowaną infrastrukturą terenów. WR, projektujemy  

i mógłbym przypomnieć w tym zakresie i projekty wodociągowe i kanalizacyjne i uzbrojenia 

osiedla tzw. scalonego przy ul. Skorodeckiego przy rondzie i również osiedla za stadionem, za CPN 

kępki, dziękuję prezesowi PUK-u bo kontynuowane są czy już na ukończeniu prace związane ze 

zbliżeniem się na ten teren osiedla z wodą i z kanalizacją sanitarną, będziemy chcieli finalizować 

wystąpienia do właścicieli w najbliższych tygodniach, mam nadzieję, że w przyszłym roku 

moglibyśmy tam efektywnie wejść w teren z budową dalszej infrastruktury. WR, podjęliśmy 

decyzję o przesunięciu środków i jest to również wynik dzisiejszej zmiany w budżecie, część 

środków została już zarządzeniem burmistrza przesunięta na remonty placówek oświatowych 180 

tys., co wraz z tymi środkami, które mamy w budżecie, zaplanowanymi na remonty na ten rok 

stworzy kwotę w granicach 220 do 250 tys. zł na remonty placówek oświatowych w okresie 

wakacyjnym. Chcielibyśmy na najbliższej naradzie z dyrektorami podzielić te środki na 

poszczególne placówki oświatowe na przedłożone zadania by przez miesiąc czerwiec wyłaniać  

w trybie zamówień publicznych wykonawców na wakacje. Jak co roku najważniejsze prace 

remontowe w placówkach oświatowych muszą być wykonane i muszą być zabezpieczone 

minimalne ale optymalne środki finansowe, jak każda substancja, która ma kilkanaście czy 

kilkadziesiąt lat wymaga mniejszych lub większych remontów i co roku staramy się zabezpieczyć 

środki i wykonać prace, które by utrzymały obiekty oświatowe na dobrym poziomie. 

Przygotowujemy przetarg na budowę, w najbliższych dniach rozpoczęcie procedury przetargowej, 

na budowę 2 boisk o sztucznej nawierzchni asfaltowej przy szkole w Małej i w Gnojnicy Woli.  

W następnych tygodniach będzie ogłaszany przetarg na plac zabaw przy przedszkolu i szkole na 

Czekaju. WR, wiele czasu poświęcamy poprzez referat pozyskiwania środków pomocowych ale we 



15 

 

współpracy z innymi referatami na składanie wniosków o środki finansowe, jak mówiłem  

w sprawozdaniu, pod dziedziny, na  które możliwość składania wniosków rozpoczęła się czy 

wkrótce będzie taka możliwość. Mamy kilka złożonych wniosków. Jeśli one zostaną pozytywnie 

rozpatrzone to będzie to duża praca do wykonania przez służby w urzędzie gminy i nie tylko. 

Chodzi nie tylko o modernizację energetyczną kilkunastu budynków ale też pomagamy przy 

przygotowaniu dokumentów pod złożenie wniosku na niektóre bloki zwłaszcza, te które są 

administrowane przez TBS i w których jest część mieszkań komunalnych. Mamy też wnioski  

w Ministerstwie Sportu na dalszą modernizację obiektów pod trybunami sportowymi jak również 

na budowę boisk sportowych o nawierzchni sztucznej – chodzi o Niedźwiadę i o Gnojnicę Dolną. 

Czekamy  na rozstrzygnięcie co też ewentualnie pozwoliłoby w tym roku na kolejne tego typu 

inwestycje. Jeżeli nie to czekamy do przyszłego roku. Wspólnie z Sędziszowem dogadaliśmy się by 

stworzyć grupę zakupową jeśli chodzi o dostarczanie gazu, przetarg jest ogłoszony. Mamy 

najprawdopodobniej 4-ch co najmniej różnych kontrahentów. Liczymy, że o kilkanaście procent 

spadnie cena gazu po przetargu dla całej grupy zakupowej. To byłaby wymierna oszczędność, 

korzyść efektywna dla całej gminy. Podobnie było z zakupem energii elektrycznej przez grupę 

zakupową i kilka procent żeśmy uzyskali oszczędności, co jakby spowodowało obniżenie kosztów. 

WR, uzyskaliśmy decyzję na dotację w wysokości 35,5 tys. zł na wymianę dachów azbestowych  

i grupa właścicieli nieruchomości na ten rok już wie, że odbierzemy od nich poprzez firmę, którą 

wyłonimy w drodze przetargu pokrycia azbestowe. Na kolejny rok informujemy i też proszę 

poprzez sołtysów i przewodniczących osiedli o przekazywanie informacji, że na kolejny rok 

dokonujemy w gminie zapisów, gdyby ktoś planował wymianę dachu azbestowego na budynku 

mieszkalnym czy budynkach gospodarczych bo ten program przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska jest kontynuowany. Kupiliśmy 16 pojemników na odpady segregowane, te pojemniki 

są przy współpracy z PUK-iem ustawiane w miejscach, w których były zgłoszenia. Trwa 

opracowywanie projektu programu ochrony środowiska z horyzontem czasowym 2023 rok. Kiedy 

specjalistyczna firma wybrana w drodze przetargu przedłoży zarysy tego programu będziemy go 

dopracowywać i w stosownym czasie, pewnie wrzesień, październik przedłożymy WR do analizy, 

do poprawek i do uchwalenia. WR, współpracujemy z Podkarpackim Zarządem Melioracji  

i Urządzeń Wodnych poprzez wieloraką korespondencję związaną z tymi pracami, o które 

domagają się mieszkańcy zagrożonych swoich gospodarstw czyli nad Wielopolką i dopływami 

Wielopolki czy nad potokiem Gnojnica. Co roku zabezpieczenia na pewnych odcinkach są robione. 

Chcielibyśmy więcej i więcej, ale w tych jednostkach brakuje środków finansowych jak wszędzie, 

to absolutnie bez jakiejś krytyki. WR, jeśli chodzi o OSP to prace związane z drobnymi remontami 

jak np. zabezpieczenie związane z odwodnieniem, ociepleniem fundamentów przy remizie OSP 

Ropczyce Brzyzna – wykonane. Dziękuję za zaangażowanie prezesowi Rachwałowi, strażakom  

i służbom z Referatu rolnictwa i ochrony środowiska. I wiele działań związanych ze współpracą  

z innymi jednostkami OSP związanych z poprawą bazy Gnojnica Wola, zakupem sprzętu,  

szkoleniem strażaków, wykonaniem badań, które na początku roku są niezbędne, kosztowne, 

zajmują sporo czasu. Jednostki OSP mają wszystkie niezbędne dokumenty by w przypadku 

zagrożeń być do dyspozycji w większej grupie. Oczekujemy rozstrzygnięcia wniosku, czy na 

wniosek OSP Witkowice na zakup samochodu małego, bo mamy 2 rodzaje samochodów małe 

pomocnicze i duże bojowe, otrzymamy wsparcie z Państwowej Straży Pożarnej, bo teraz decydują 

o tym nie zarządy wojewódzkie Ochotniczej Straży Pożarnej ale Państwowa Straż Pożarna. Jeśli 

będzie wsparcie to będziemy szukać możliwości żeby też kolejny samochód w granicach 200 tys. 

kupić. Będziemy tworzyć program współpracy z innymi firmami, być może i jednostkami by 

stworzyć program finansowy do zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Brzyzna 

Ropczyce, a więc drugiej jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Pożarniczo Gaśniczego. 

Chcąc to zrealizować będzie potrzeba zabezpieczenia granicach sześćset, siedemset tysięcy. To jest 

poważne wyzwanie. Namawiam pana prezesa też do wzmożonej aktywności logistycznej już od 

dziś. WR, jeśli chodzi o sprawy dochodowe to mamy wiele pracy wiele postępowań. W ciągu tego 

miesiąca Referat podatków wykonał 283 postępowania podatkowe zakończone wydaniem decyzji, 

wydano 117 zaświadczeń o stanie majątkowym, złożono 500 wezwań do złożenia deklaracji  

o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypłacono w tym miesiącu 172 000 
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podatku akcyzowego, chodzi o rolników, dopłata do ropy. Przyjęto 200 deklaracji dotyczących 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Jest to przykład pracy kilku ludzi, jednego referatu 

w ciągu jednego miesiąca. WR, koniec maja to ostateczne decyzje dotyczące struktury 

organizacyjnej placówek oświatowych na przyszły rok oświatowy czyli od 1 września do końca 

sierpnia przyszłego roku. Nie ma pocieszających informacji. Wynika z zamkniętej analizy, bo  

w chwili obecnej zatwierdzam arkusze organizacyjne, w połowie są zatwierdzone, ubędzie  

w naszych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach w przyszłym roku oświatowym  

w stosunku do tego 178 dzieci. Z gimnazjum z III klasy wyjdzie x, a do przedszkoli i do pierwszych 

klas przyjdzie x minus 178. To oznacza 178 dzieci razy 5 340 zł na rok zmniejszona subwencja 

czyli lekko licząc 800 000 zł w przyszłym roku mniej przy tych samych kosztach bo nie zwalniamy 

żadnego nauczyciela ale 8 nauczycielom obniżymy na dziś etaty w granicach 17/18, 15/18. 18 to 

jest liczba godzin tygodniowo, a jak 15 to znaczy, że 3 godziny mniej, jak 17 to jedna godzina 

mniej, jeden nauczyciel będzie miał 9/18 czyli połowa etatu. Co nie znaczy, że tak się zakończy bo 

być może ktoś pójdzie na macierzyński, ktoś zdecyduje się jeszcze pójść na emeryturę i nikt nie 

będzie poszkodowany. W chwili obecnej deklaracje  przejścia na wcześniejszą emeryturę wyraziły 

2 nauczycielki i 3 osoby z administracji i obsługi szkolnej. W sensie kadrowym, etatowym jest 

prawie constans, tu są koszty 80% w oświacie to są wydatki związane z etatami, z kadrą  

i pochodne, niespełna 20 to wszystkie inne koszty. W Centrum Sportu i Rekreacji jest inaczej, 60% 

to koszty kadrowe, 40% to koszty inne bo ceny energii elektrycznej i cieplnej zwłaszcza na basenie 

tworzą ten koszt. Mówiłem to już miesiąc wcześniej, nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich 

chętnych 3-latków do naszych przedszkoli ale w ciągu miesiąca ta kwestia została trochę 

zminimalizowana poprzez otwarcie oddziałów przedszkolnych na Granicach, poprzez próbę 

otwarcia przedszkola następnego oddziału w Chechłach. Wydaje się, że rodzice sobie z 3-latkami 

jakoś poradzili, chyba otrzymali zobowiązania teściowych, że się zajmą dziećmi i na dzień 

dzisiejszy nie ma chętnych do oddziału, który moglibyśmy otworzyć, nowego dla 3-latków  

w Chechłach. Najprawdopodobniej na wakacjach te pomieszczenia przygotujemy pod taki oddział 

na wszelki wypadek żeby był gotowy. WR, jeżeli chodzi o sprawy opieki społecznej to ponieważ 

pani kierownik i ja sporo mówiliśmy o rożnych sprawach związanych z szeroko rozumianą pomocą 

społeczną to powiem tylko, że na dzień 24 maja uprawnieni na terenie naszej gminy złożyli 2 166 

wniosków. Tyle jest postępowań związanych z wydaniem decyzji i wydaliśmy decyzje dla 1 301 

osób czyli wypłaciliśmy już 2 247 000. Jak zauważyliście ze zmian budżetowych, przed chwilą 

decyzja podjęta, 14 mln zł jest nam przypisanych na te świadczenia, skierowane na dzieci. To jest 

prawie 100% tych środków, które w ubiegłym roku w 2015 roku, starałem się przytoczyć i pokazać 

wielość różnych postępowań związanych z świadczeniami kierowanymi do rodzin, różnych rodzin, 

i do dzieci i do osób niepełnosprawnych i pomoc związana z zakupem lekarstw, z wyżywieniem, to 

summa summarum około 12 mln zł jeśli bierzemy pod uwagę i stypendia dla dzieci i pomoc, która 

idzie przez stowarzyszenia, które są finansowane przez nas. Teraz jeśli dopiszemy te 14 mln zł 

tylko za okres od 1 maja do końca roku to widzimy, że to jest znaczący zastrzyk środków 

finansowych kierowanych do rodzin. Też chcę powiedzieć, że nie jest tak, że do tej pory rodziny 

były pozostawione bez pomocy, że tylko program 500+ daje szanse znacznego wsparcia rodzin. Nie 

wiem czy w wielu przypadkach nie trzeba będzie dokonać analizy przez komisje również  Rady czy 

z niektórych form wspierania rodzin się powoli nawet nie wycofywać. Bo jeśli z różnych źródeł do 

rodziny jest skierowana taka pomoc, że nie ma sensu pracować bo otrzymują i zasiłki rodzinne  

i zasiłki stypendialne, i zasiłki 3+, i zasiłek 500+ i jeśli ktoś ma zasiłek pielęgnacyjny bo i takie się 

zdarzają to summa summarum wychodzi, że to parę tysięcy złotych jest, jak jest większa rodzina.  

I wtedy jesteśmy prawnie ustawowo zobowiązani do analizy wydatkowania środków z pomocy 

społecznej. Procedurę takiej analizy warto na koniec rozważyć, przyjąć i składać też WR 

sprawozdanie przynajmniej raz na rok. Sprawy związane z kulturą: maj, czerwiec to okres  

w każdym roku, w którym eksponujemy dorobek różnych form artystycznych przygotowywanych 

przez szkoły, przez domy kultury, przez inne instytucje kultury czy organizacje, sporo jest spotkań, 

na które jesteśmy zapraszani i bierzmy w nich udział. Jeśli szkoła robi imprezę jak ostatnio Mała 

dla środowiska gdzie był pełny stadion ludzi bo przyszli rodzice, przyszli niektórzy dziadkowie, bo 

prawie każde dziecko występowało, bo każda klasa miała swój program, krótszy lub dłuższy, 
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program bardzo ładnie przygotowany przez nauczycieli, wspomagany przez straż ochotniczą, przez 

Koło Gospodyń Wiejskich, przede wszystkim przez radę rodziców. Bardzo dziękuję tym 

środowiskom. Mówię to na przykładzie Małej bo w innych miejscowościach też tego typu imprezy 

są przygotowywane i będą eksponowane w czerwcu czy we wrześniu. To jest pod różnymi hasłami; 

dzień dziecka, dzień matki, czy szkoła środowisku, czy impreza integracyjna. Ludzie przyjdą bo 

chcą z sobą porozmawiać, do kościoła przyjeżdżają, nie mają jak z sobą porozmawiać i gdzie się 

spotkają? Na stadionie, w domu kultury, na jakiejś imprezie i wtedy jest okazja porozmawiać i o to 

chodzi. Chodzi o to, że jeśli inwestujemy w remizy strażackie, w stadiony, jeśli chcemy budować 

sale gimnastyczne to żeby była moc w naszych środowiskach taka by współpracować i organizować 

na lepszym czy gorszym poziomie ale różnego typu imprezy, których jest jeden cel – integracja. 

Słowo chyba zachodnie ale rozmowa, ktoś z kimś się spotka, o coś zapyta, podzieli się swoim 

niepokojem, poprosi o doradę, o to chodzi. Pozostają tylko rodziny, w których różnie to jest. WR, 

więc zapraszam radnych, sołtysów na tego typu imprezy, bardzo dziękuję wszystkim sołtysom, 

przewodniczącym osiedli, którzy też zawsze się włączają czy są głównymi motorami. Za kilka dni 

chciałbym zaprosić państwa sołtysów, przewodniczących osiedli, prezesów straży, szefowe KGW 

abyśmy bardziej szczegółowo porozmawiali o sprawach wynikających z funduszy sołeckich,  

z funduszy osiedlowych, co zrobić w waszych małych projektach, co jest oczekiwane a przy okazji 

chciałbym porozmawiać o dożynkach, jak byśmy zrobili żeby można było zaprezentować jeszcze 

tradycje na stadionie. Mówię jeszcze bo nie wiem, pewnie przyjdzie taki czas gdzie nie będzie 

chętnych do zorganizowania zespołów dożynkowych, wieniec to jest za mało. Zespół dożynkowy to 

są ludzie, to są pojazdy, to jest atmosfera, to jest przygotowany program artystyczny, to się nie da 

zrobić przez jedną osobę, trzeba trochę i pieniędzy i integracji, musi się złożyć wysiłek więcej 

ludzi. Wygląda na to, że my mieszczuchy chcemy oglądać tego typu widowiska, interesują nas 

konie – jeszcze ich zobaczyć na żywo, w ładnych uprzężach, powozy, to pozostaje na zdjęciach  

i w pamięci, a dzieciom i młodzieży przekazujemy tradycję zanikającą, tak jak ginące zawody, 

ginąca kultura. Jeśli się jeszcze zmobilizujemy, tu największy ciężar spada na radnych i sołtysów  

i przewodniczących osiedli. Jeśli oni nie zintegrują kilka osób i wyraźnie nie postawią zadań to 

dożynek, w którymś czasie może nie być. Zapraszam więc na tego typu rozważania. I w ostatnim 

zdaniu  zapraszamy z panem przewodniczącym na sesję uroczystą coroczną, tradycyjną, która 

związana jest z dniem samorządu terytorialnego.  27 czyli w sobotę był dzień samorządu 

terytorialnego, 26 rocznica, myślę, że data dla Polski istotna bo co by nie powiedzieć o kłótniach  

w parlamencie kilkanaście lat temu, kilka, teraz, góra ma swoje plany, swoje pomysły, swoje cele  

i nie zawsze góra się zastanawia co się dzieje w małej gminie. Powiem wyraźnie ponieważ tam 

chwilę byłem, że w ogóle poziom Warszawy, a nawet Rzeszowa nie interesuje każda gmina. Gdyby 

nie ta reforma i gdyby nie sformalizowane prawnie samorządy, które interesuje dziura w drodze, 

interesuje kładka na rzece, most, chodniki, dom kultury, remiza strażacka i brak wody to nikt by  

o nas nie pomyślał. Wczoraj słyszałem dyskusję w telewizji w związku ze strajkiem pielęgniarek  

w Centrum Zdrowia Dziecka, że minister nie powinien się tam pokazywać bo to jest kwestia 

systemowa i to trzeba rozwiązywać prawnie a nie to, że przyjdzie minister i wysłucha emocji 

pielęgniarek i rozwiąże to, mówi jeden z wypowiadających się, tak nie powinno być, ministrowie 

przestaną jeździć na tego typu zgrupowania. Ktoś inny mówi, ale miesiąc temu czy dwa miesiące 

temu pani premier pojechała do wsi, w której nie było wody, przywozili beczkowozami, popatrzyła, 

posłuchała i powiedziała; sprawię, że dostaniecie pieniądze, szybko wam zaprojektują wodociąg  

i wybudujemy. Uważam, że trzeba czasami gdzieś być, jeśli burmistrz czy wójt nie pojedzie 

zobaczyć mostu, nie pojedzie na imprezę do Małej, nie zobaczy występujących dzieci, 

zaangażowania nauczycieli, nie zobaczy dziury na drodze w Brzezówce to nie jest systemowo, ale 

cóż z tego, że powiemy łatamy wszystkie dziury w mieście, połatają tu i ówdzie, a gdzieś nie 

zauważą, albo, że powiemy sobie, że w każdej wsi będziemy robić po jednej drodze ale doskonale 

wiecie, że czasami trzeba coś przyśpieszyć albo wybrać tą drogę a nie tą, trzeba to zobaczyć od 

premiera. Akceptuję, że pani premier Szydło była w tej miejscowości, uważam, że tak powinno 

być, wyjątkowa sytuacja trzeba pomóc. Dlatego też zachęcam państwa radnych do udziału w tej 

sesji i wszystkich tu obecnych bo wszyscy jesteście zaproszeni. To okazja żebyśmy wyrazili krótkie 

podziękowanie w szczególności jak zawsze, co roku tym którzy w szczególny sposób rozwijają 
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nasze małe ojczyzny, jest kilka osób wyróżnionych przez Prezydenta Rzeczypospolitej i kilka osób 

wyróżnionych przez samorząd. Mamy też piękną rocznicę księdza profesora Hellera, 80 rocznica 

urodzin. Deklarujemy, że wszystko będzie sprawnie przeprowadzone, a później zaprosimy jak 

zawsze na herbatę integracyjną żeby porozmawiać. WR, jeszcze raz dziękuję za przyjęcie 

sprawozdań, za udzielenie absolutorium. Jak powiedziałem jest to z pewnością dla moich 

współpracowników ważny sygnał, że dobry kierunek jest wytyczony przez WR a my ten kierunek 

staramy się realizować i  zachęta na dobrą pracę pod kątem sprawozdania za 2016 rok. Dziękuję.              

 

 

 

8. 

Radny pan Jan Curzytek – korzystając z ogromnej wiedzy pana burmistrza chciałem zapytać  

o dwie sprawy. W jakim kierunku posuwają się sprawy łącznika i szpitala powiatowego. Pierwszą 

sprawę miałem odnośnie suchych polderów ale zostało to wyjaśnione. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – na samym wstępie pragnę pogratulować stuprocentowego 

poparcia dla prowadzonej polityki gospodarczej przez pana burmistrza. Sądzę, że należy tak dalej 

trzymać, aby nasza mała ojczyzna rozwijała się wszechstronnie. Chcę przejść do mojego 

środowiska, nic pan burmistrz nie wspomniał, tylko ta dziura mu utkwiła ale ta dziura została 

zauważona przez pracowników sądzę, że zostanie zlikwidowana. Cieszę się, że w tym roku zostanie 

opracowana dokumentacja na oświetlenie od Czekaja do szkoły w Brzezówce ze względu na to, że 

jest to odcinek bardzo niebezpieczny. Młodzież uczęszcza do Czekaja i rodzice obawiają się o ich 

zdrowie, żeby nie było wypadku. Drugi taki punkt oświetleniowy jest bardzo ważny ze względu na 

to, że tam sztucznie została podzielona ta część Brzezówki mianowicie od strony południowej jest 

Brzezówka od strony północnej jest Lubzina a więc oświetlenie od Lubziny do drogi do Zapłocia 

warto by się nad tym również zastanowić, ponieważ mieszkańcy a zwłaszcza ci mieszkający na 

terenie lubzińskim do mnie akurat przychodzą, proszą o oświetlenie tego odcinka. Jeśli byłaby taka 

możliwość wykonania dokumentacji w tym roku to bardzo bym prosił. Chcę również przedstawić 

Wysokiej Radzie, że rodzice dzieci uczęszczających do szkoły prowadzonej przez Ziemię 

Ropczycką są zadowoleni z pracy rady pedagogicznej i cieszą się nauczyciele dużym poparciem, co 

za tym idzie obiecana szkoła powinna powstać w naszym środowisku. Wiem, że pan burmistrz 

odpowie dopiero po decyzji ministra oświaty, edukacji w jakim zakresie zostanie budowana  

i tu na pewne będzie słuszna decyzja. Bardzo ważna sprawa o której burmistrz zapomniał  

w swoim wystąpieniu - o budynku wielofunkcyjnym. Wiem, że przetarg się odbył, jeszcze umowa 

nie została podpisana sądzę, że zostanie podpisana niedługo i ten budynek powinien być 

zakończony w roku przyszłym ze względu na to, że jest cykl już cztero albo pięcioletni rozpoczęcia 

tej inwestycji. Pewnie, że to jest kosztowne ale można by wtedy mówić o pełnej integracji 

społecznej w naszym środowisku, ponieważ wiemy dobrze jaki ten budynek obecnie jest, dlatego 

ważna to jest sprawa. Nie wiem jak z powiatem się dogadać, bardzo ciężko donośnie drogi 

powiatowej. Dobrze by było, żeby kiedyś nastąpiło tak, że te drogi powiatowe, które są  

w środowiskach wiejskich przejdą na garnuszek gminy. Szybciej by się zrobiło i chyba byłyby 

efekty lepsze. Tak połatali tą drogę, że naprawdę. Jedno pismo, drugie pismo, trzecie pismo poszło  

i przez pana burmistrza a efektów nie ma większych. Dziękuję, życzę jeszcze raz wszystkiego 

najlepszego w tej polityce.  

 

Radny pan Andrzej Rachwał – panie burmistrzu w imieniu własnym i druhów OSP Ropczyce 

chciałem podziękować za dofinansowanie tego zadania, które pan burmistrz wymienił, to jest 

ostatni etap odwodnienia budynku, ocieplenia fundamentów. W tej chwili prace wokół budynku 

zostały zakończone, trawa została posiana. Mam nadzieję, że ten deszcz który pada w tej chwili 

pomoże, że ona szybko wzrośnie i może przy dworcu będzie ładniejsza do czwartku. Mam nadzieję, 

że za tymi pieniędzmi na samochód pan burmistrz pójdzie razem ze mną, może razem coś 

wystukamy. Bardzo o to proszę już dzisiaj, firmy czekają tylko, żeby ich poprosić, we dwóch 

będziemy mieć lepsze przebicie.  
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Burmistrz Ropczyc - pan Bolesław Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) –  

pan Jan Curzytek pytał o dwa tematy łącznik i szpital. Jeśli chodzi o łącznik to osobiście wyrażam 

taki pogląd, co dość szczegółowo wyrażałem na konwentach wójtów i burmistrzów, że nie ma innej 

możliwości, starosta złożył wniosek o środki finansowe częściowe na pierwszy etap i dobrze, ja to 

popieram. Oczywiście zapewne tak jak wielu mieszkańców tego powiatu, pewnie tak jak starosta 

chciałbym, żeby ten łącznik budował rząd, tak jak budował autostradę, czy tak jak budował 

obwodnicę Ropczyc. Jeśli już nie to chciałbym, żeby to budował marszałek jako drogę wojewódzką 

tej kategorii bo ta budowana dzisiaj teoretycznie przez starostę droga bo tak składa wniosek i tak 

będzie musiał zlecić projekt wraz z budową pierwszego etapu jest kategorii drogi nie powiatowej 

jak pan poseł tłumaczy to gazecie, to jest droga techniczna w kategorii drogi wojewódzkiej. Ona 

musi przenosić obciążenia powyżej 7,5 tony na oś, czyli te obciążenia, które pozwalają wjechać 

załadowanemu tirowi bo inaczej nie ma sensu budować takiej drogi. Drogi powiatowe w pewnych 

okresach roku muszą być wyłączone z takiego tonażu. To samo przez się mówi, że jak kategoria 

drogi wojewódzkiej no to marszałek bo droga wojewódzka to nie znaczy wojewoda tylko odwrotnie 

marszałek. Poza tym pan marszałek zrobił 1,5 roku tego typu ruch, że podjęli decyzję na zarządzie, 

iż ogłosili w drodze przetargu wybór wykonawcy na opracowanie pierwsze koncepcyjne 

programowo-przestrzenne w tej właśnie kategorii drogi wojewódzkiej, co oznacza, że powiedział 

wtedy tak wiem, że ten łącznik i wszystkie inne łączniki powinny być budowane przez marszałka, 

inaczej ktoś powinien zapytać dlaczego zostały wydatkowane środki finansowe, jeśli ten dokument 

chowa się do szuflady, nie chowa bo ja mówię w uproszczeniu, przekaże się go staroście, na 

podstawie tego dokumentu starosta będzie kontynuował, więc ja to popieram, tak Wysokiej Radzie 

tłumaczyłem. Zdeklarowaliśmy, że wyłożymy na to 300 000 zł, oby tylko starosta dostał te 

15 000 000 zł na pierwszy etap bo to jest wszystko w drodze konkursu. To nie jest tak na 100%, że 

złoży wniosek i już dostanie. Drugi temat – szpital. Odpisaliśmy po naszej sesji, gdzie był 

zaproszony pan starosta i dyrektor ZOZ-u informując jak sprawy się mają z przygotowaniem 

szpitala do spełnienia tych kryteriów wynikających z nowelizowanej ustawy o zdrowiu.  

W następstwie jego wystąpienia i wypowiedzi na pytanie starosty napisaliśmy, że proponujemy 

kilka hektarów nieruchomości przekazać starostwu w przypadku, gdyby starosta doszedł do 

wniosku, że trzeba budować nowy szpital i znajdą się na to jakieś możliwe środki wsparcia poza 

powiatem bo wiadomo, że sam powiat nie wybuduje, że jesteśmy gotowi jako miasto przekazać 

bezpłatnie kilka hektarów w tym bezpośrednim sąsiedztwie z ZOZ-em, co miałoby swoje 

uzasadnienie. Gdyby miano budować szpital to uważam, że nie w Sędziszowie tylko tu bo te kilka 

hektarów pozwalałoby na kilkuhektarowy parking, który jest niezbędny, na park dla 

rehabilitowanych pacjentów szpitala, możliwości rozwoju i oczywiście bez uciążliwości 

wynikającej z bliskości zakładów, czy sąsiedztwa domów jednorodzinnych. Zdeklarowaliśmy, 

gdyby była taka budowa kilka milionów złotych wsparcia, nie pisaliśmy ile to jest kilka czy dwa 

miliony czy cztery, gdyby rzeczywiście doszło do podjęcia takiej decyzji i ktoś powiedział, że  

w każdym powiecie ma być jeden szpital w stosunku do liczby mieszkańców, ma mieć określoną 

liczbę łóżek. Tak jak np. uchwałą rządu została podjęta taka uchwała kilka lat temu, około 

dziesięciu, że w każdym powiecie może być tylko jeden basen kryty. I tylko na jeden basen kryty  

w powiecie budowany dołożymy do 33% środków. Jeśli ktoś chce w powiecie, jakaś gmina 

budować drugi basen proszę bardzo tylko bez naszej pomocy, bez pomocy ministerstwa sportu. To 

jest rozsądna decyzja. Uważam, że powinna być taka standaryzacja w kraju przygotowana wreszcie 

i powiedziane ile dla danego powiatu ma być łóżek. Oczywiście to nie musi być tak, że powielane 

są w każdym powiecie w szpitalu te same działy ale każdy powiat aspiruje do tego, aby mieć taką 

specjalistyczną opiekę zdrowotną w postaci szpitala, nie tylko podstawową opiekę zdrowotną. 

Uważam, że w tym systemie wtedy by wyszło, że w niektórych powiatach jest za dużo tych łóżek, 

może tam trzeba ograniczyć któryś dział bo rzeczywiście tych pieniędzy brakuje o czym świadczą 

te strajki pielęgniarek i nie tylko. Wiemy, że władze się zmieniają od wielu lat, przez te 26 lat tej 

nowej Polski absolutnie z problemem służby zdrowia nie możemy sobie poradzić. Byłem na weselu 

rodzinnym w Dębicy, ojciec pana młodego Francuz przyjechał kilka lat temu, kupili dom  

w Rzeszowie i tu mieszkają bo żona jest Polką ale przez całe życie zawodowe mieszkała we 
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Francji. Francuz to emerytowany nauczyciel, który dziś ma 74 lata i od roku mieszka jednak jedną 

nogą z powrotem we Francji. Myśli, żeby sprzedać ten dom, który kupił w stanie surowym, 

wykończył, włożył sporo pieniędzy i wie, że tych pieniędzy nie odzyska, bo uważa, że polska 

służba zdrowia jest na poziomie afrykańskim w stosunku do Francji, że tutaj jak zostanie to musi 

umrzeć bo nie ma jak tego porównać do Francji, gdzie idzie się do jednego szpitala i załatwi się 

wszystko a nie odsyłają cię za dwa, trzy miesiące. W wielu miejscach porównując się do Francji 

jesteśmy blisko ale nie jeśli chodzi o służbę zdrowia. To nawet nie kwestia pieniędzy, tylko kwestia 

organizacji, ilu ma być tych specjalistów, kto o tym decyduje, ile ma być tych łóżek, w niektórych 

miejscach jest za dużo, w niektórych za mało, jak ta specjalistka wygląda, nikt sobie z tym nie 

radzi. Życzę temu rządowi, aby sobie z tym poradził. Powinniśmy tu akurat być pełni optymizmu, 

że może ktoś kiedyś sobie z tym problemem poradzi bo wcześniej czy później wielu z nas będzie 

chciało jak ten Francuz być pewny opieki i dlatego decyduje się wrócić do swojego kraju, zostawia 

tu syna ożenionego z Polką w Dębicy. Nie sądzę, żeby powiat podjął decyzję o budowie szpitala. 

Powiat nie ma innego wyjścia według mojej oceny, musi przystąpić jak najszybciej do modernizacji 

szpitala obecnego w Sędziszowie, żeby spełnił kryteria za dwa lata bo jak nie spełni to może być 

kłopot. Może nie być szpitala w tym powiecie a to byłby wielki powód do wpadki naszego kolegi 

starosty, czego mu nie życzę. Lepiej, żeby podejmował szybciej decyzję a nie zastanawiał się  

a potem zamkną szpital.   

Pan dyrektor Nowakowski pyta o oświetlenie w kierunku Paszczyny, rozważymy, nie wiem czy  

w tym roku ale na pewno wiem, że jest kilkanaście domów i w pewnym momencie musimy się tam 

zająć projektowaniem oświetlenia. Tak, ma pan rację na następnej sesji jak mnie pan będzie pytał  

o program szkolny czyli projektowanie i budowę to odpowiem. Czekamy pewnie wszyscy  

i nauczyciele i samorządowcy na decyzję pani minister, którą ma ogłosić 26 czerwca odnośnie 

programu gimnazjalnego czy gimnazjum zostaje czy nie zostaje, jeśli zostaje to w jakiej formie, to 

jest ważne dla tej decyzji też. Od dwóch miesięcy wstrzymałem projektowanie panie dyrektorze  

i czekam na tą decyzję, żeby ustalić co końcowo w projekcie ma wyjść. Cieszę się, że panie, które 

uczą w tej szkole mają takie emocjonalne, dobre przyjęcie, one się starają bo wczoraj z nimi 

rozmawiałem i chciałyby, żeby ta szkoła była utrzymana.  

Pan prezes Andrzej Rachwał był uprzejmy się pochwalić, że zadanie zostało wykonane. To ja 

chciałbym pana prezesa pochwalić, bo ważne jest żeby prezesi, komendanci się włączali, pomagali. 

My samorząd możemy parę rzeczy inicjować, organizować ale absolutnie potrzebna jest pomoc 

wielu społeczników na różnych kierunkach działań. Deklaruję panie prezesie, że będziemy 

lobbować za środkami finansowymi. Myślę, że zaczniemy od pani skarbnik bo tu chyba w gminie 

jest największa nadzieja ale nie bez znaczenia są wszystkie inne środki. Trzeba też przypominać 

panu komendantowi państwowej straży pożarnej, że ta jednostka jest najbliższa państwowej straży 

pożarnej, najbardziej  aktywna bo teraz jak powiedziałem te środki, które są ze wsparcia rządu idą 

nie przez ochotnicze straże pożarne tylko przez państwową straż pożarną. Wiem, że w innych 

województwach zwykle na tego typu średni samochód są środki przyznawane w granicach 150 000 

– 200 000 zł. Na takie chcielibyśmy liczyć z tego źródła. Oprócz tego będziemy rozmawiali w tym 

tygodniu z zarządem Rolls Royce, Francuz i Anglik przyjeżdżają, mam nadzieję, że przyjdą na 

naszą sesję, zaproszenie złożyliśmy. Oni tu pojawiają się raz na dwa miesiące i już rozpoczniemy, 

jeśli będą na sesji, jeśli nie to pewnie się z nimi spotkam rozmowy o tym, czy nie uzyskalibyśmy 

wsparcia do zakupu takiego samochodu, który zawsze stanowi zabezpieczenie zakładu pracy. Nie 

zawsze państwowa straż pożarna jest w stanie w przypadku poważnej kolizji sobie poradzić. To jest 

jeden z celów w przyszłym roku i jeśli w tym roku się nie uda dla Witkowic kupić tego lekkiego 

samochodu to w przyszłym roku źle to widzę bo w przyszłym roku stawiamy sobie za cel średni 

samochód dla Brzyzny, więc niech Witkowice panie Janku i pana prezesa proszę poinformować się 

starają, żeby znaleźć tą dotację. Jak znajdą my zawsze akcent stawiamy tam, gdzie ktoś wykłada 

środki albo tak jak w ochotniczych strażach pożarnych, ktoś deklaruje, że będzie robił, dajcie 

materiały.  
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9.  
Przewodniczący Rady zamknął 24 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

 


