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Protokół Nr III / 14 

z III sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 grudnia 2014 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. – 14.00. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 3 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

I Zastępca Burmistrza Ropczyc – pan Wiesław Maziarz – bardzo proszę o wprowadzenie trzech 

projektów uchwał: uchwała oznaczona jako 4.10. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 

591 z dnia 28 lipca tego roku, uchwała 4.11. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 592  

z dnia 28 lipca również z tego roku i 4.12. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr 593  

z dnia 28 lipca 2014 roku. 

Radny pan Dariusz Skórski - panie Przewodniczący taka uwaga, w punkcie 3 jest przyjęcie 

protokołów z I i II sesji Rady Miejskiej w Ropczycach. Natomiast na I i II sesji Rady Miejskiej  

w Ropczycach nie przyjmowaliśmy w ogóle protokołu z ostatniej sesji tamtej kadencji. Mam 

pytanie, bo będę chciał sięgnąć do tego protokołu z wiadomych względów dla co niektórych, ten 

protokół będzie pewnie stanowił dowód w sprawie. Czekałem na słowo przepraszam od mojego 

starszego kolegi, który mnie bądź co bądź jako stróża prawa pomówił na ostatniej sesji. Grzegorz 

czekam na to słowo przepraszam jeszcze na tej sesji, jeśli nie padnie, po konsultacji z prawnikiem 

będę chciał sięgnąć do tego protokołu, ewentualnie do nagrania. Nie wiem, czy to nagranie jeszcze 

jest w biurze rady bo statut stanowi, że zostaje nagranie niszczone po przyjęciu protokołu  

i ewentualnie będę chciał wystąpić o przestępstwo pomówienia do sądu. Proszę o odpowiedź, czy 

ten protokół się przyjmuje, czy w tej formie co jest umieszczony na BIP-ie już stanowi dokument. 

Przewodniczący Rady - tak, ten protokół, który jest już stanowi dokument. Natomiast nagrania  

z obrad tej sesji są dostępne, są aktualne w archiwum. 

 

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

się – 0. 

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

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miejskiej w Ropczycach.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,  

4.2.metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy,  

4.3.określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

4.4.trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ropczyce,  
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4.5.uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XLIX/535/14  w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok,  

4.6.zmiany zakresu wykonywania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,  

4.7.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce,  

4.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok,  

4.9.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.10.zmiany Uchwały Nr LVI/591/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 lipca 2014 roku  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 

rok, 

4.11.zmiany uchwały Nr LVI/592/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie zmian  

w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.12.uchylenia uchwały Nr LVI/593/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 

roku. 

5.Interpelacje i zapytania.  

6.Zamknięcie sesji.  

 

3.  

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołów z I i II sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pan Józef 

Drozd. 

Proponuje się przyjąć uchwałę w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych objętych programem „Karta Rodziny Wielodzietnej 3 +” w wysokości 10%  do 1 

m3 wody i ścieków komunalnych. W uzupełnieniu powiem, że Wysoka Rada od połowy tego roku 

przyjęła uchwałę w tej kwestii. Chodzi tylko o przedłużenie, prolongatę na rok następny. 

Proponowana treść uchwały brzmi następująco - Rada Miejska w Ropczycach, uchwala co 

następuje: § 1. 1. Ustala się dopłatę do 1m3 wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi 

przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach, dla grupy odbiorców usług - 

gospodarstw domowych objętych programem „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie Gminy 

Ropczyce - w wysokości 10% obowiązującej ceny na okres od  01.01.2015 roku do 31.12.2015 

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

oczyszczalni ścieków przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach, dla grupy 

odbiorców usług - gospodarstw domowych objętych programem „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” 

na terenie Gminy Ropczyce - w wysokości 10% obowiązującej ceny na okres od 01.01.2015 roku 

do 31.12.2015 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 

01.01.2015 roku. 

 

Radny pan Edward Marć – przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały 4.1. dotyczący dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych. Natomiast na posiedzeniu w dniu 29 grudnia br. pozytywną opinię uzyskały 

projekty uchwał: 4.2. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości oraz 4.3. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli oraz ich  zagospodarowania. 

Radny pan Zenon Charchut – przewodniczący Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 

grudnia 2014 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.2. 
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Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że ww. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: 4.1., 4.2., 4.4. oraz od 4.5. do 4.12. 

 

Uchwała w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych                     

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

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – Kierownik Referatu Podatków 

– pan Ryszard Boś. 

Projekt uchwały dotyczy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z tym projektem uchwały ustala  się  metodę  

obliczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla  właścicieli nieruchomości  

zamieszkałych  przez  mieszkańców  w obszarze  zabudowy  wielorodzinnej  na terenie miasta 

Ropczyce jako iloczyn liczby mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość  i stawki:  

w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 7 zł na miesiąc,                           

w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych 14 zł na miesiąc. Tu jest wzrost  

z 6,5 zł na 7 zł i z kwoty 8,50 zł na 14 zł.  Ustala  się także metodę  obliczania  opłaty  za  

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez 

mieszkańców w obszarze zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej na terenie Miasta  i Gminy  

Ropczyce  oraz  w obszarze  zabudowy  wielorodzinnej  poza  miastem  Ropczyce  jako  iloczyn 

liczby gospodarstw domowych i stawki, która wynosi w przypadku  selektywnego  zbierania  

odpadów dla gospodarstwa: 1) mikro, zamieszkałego przez 1  osobę - 8  zł na miesiąc i ta stawka 

nie ulega zmianie,  2) małego, zamieszkałego przez 2 osoby w kwocie 12 zł na miesiąc – ta stawka 

również nie ulega zmianie,  3) średniego, zamieszkałego przez 3 - 5 osób w kwocie 18 zł na miesiąc, 

tutaj jest wzrost z kwoty 15 zł do 18 zł,  4) dużego, zamieszkałego przez 6 lub więcej mieszkańców 

w kwocie 20 zł na miesiąc – poprzednia stawka 17 zł. W  przypadku  nieselektywnego  zbierania  

odpadów komunalnych stawki wynoszą dla gospodarstwa: 1) mikro, zamieszkałego przez 1  osobę 

- 16 zł na miesiąc, do tej pory było to 12 zł,  2) małego, zamieszkałego przez 2  osoby w kwocie 24 

zł na miesiąc, do tej pory było to 14 zł,  3) średniego, zamieszkałego przez 3 - 5  osób w kwocie 34 

zł na miesiąc, do tej pory było 17 zł,  4) dużego - 38 zł na miesiąc, do tej pory było 19 zł.  Uchwała 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma  zastosowanie  do  

opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  1  lutego 2015 roku. Wzrost stawek 

spowodowany jest rozstrzygniętym w miesiącu listopadzie przetargiem, zgodnie  

z którym kwota najniższej stawki na przetargu wynosiła 1 320 000 zł, co było wyższe o około 15% 

w stosunku do stawki, która była podczas poprzedniego przetargu. Wzrost ten był spowodowany 

tym, że wzrosły koszty składowania odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą wykonawca musi 

składować te odpady w regionalnych instalacjach a regionalna instalacja została utworzona od 1 

sierpnia na wysypisku w Kozodrzy. Zgodnie z ustawą gmina nie może zarabiać na tej opłacie i nie 

może finansować tego systemu z własnych pieniędzy, w związku z tym system ma się 

samofinansować i tak zostało to w tym przypadku obliczone. 

 

Radny pan Dariusz Skórski - nie byłem wprawdzie na komisji komunalnej tylko na oświaty, gdzie 

burmistrz Maziarz wspomniał tak jak kierownik Boś o przyczynach podwyżki. Sięgnąłem do 

przetargu z ubiegłego roku i do przetargu z roku obecnego. Spadła w specyfikacji liczba 

mieszkańców gminy, w ubiegłym roku było to 27 000 w przybliżeniu, 27 011 dokładnie, w obecnym 

roku jest to 23 269 osób. Spadła liczba nieruchomości z 4 938 na 4 819. Ilość odpadów w 2013 

roku jakie zostały wywiezione z terenu gminy - wykazane jest 3 133 mg podejrzewam, że to są 

tony, tu pewnie pan prezes PUK-u mnie poprawi, czy megatony chodzi o odpady zmieszane, 

natomiast w 2012 roku tych odpadów zmieszanych było 3 227 mg czyli megaton, czyli mamy znów 

spadek liczby odpadów zmieszanych. Obserwujemy same spadki, sprawdziłem również cenę ropy 
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w 2013 roku. Orlen podaje na swojej stronie cenę hurtową paliwa za litr 4,2 zł w obecnym roku jest 

to 3,48 zł, do sprawdzenia na stronie Orlenu. Obserwujemy spadki, natomiast z drugiej strony 

obserwujemy znaczny wzrost. Jest tu uzasadnienie, że trzeba oddawać do tego regionalnego 

odbiorcy. Dziwi mnie to trochę, wzrosło o 15% z 900 000 kilu tysięcy do 1320 000. Skąd te różnice, 

jak to zostało skalkulowane. Nie została nam przedstawiona cena wywozu śmieci, nie jest pokazane 

ile w tej cenie jest zawarte kosztu utylizacji śmieci, składowania, ile jest kosztu sprzętu, 

zatrudnienia ludzi, ewentualnej nadwyżki, ile jest w końcu kosztów promocji bo rozumiem, że 

chcemy działać proekologicznie a więc ta promocja też musi się odbywać. To co mówiłem na 

komisji oświaty, sugeruję bo wiem, że ta uchwała i tak zostanie przyjęta, by dotrzeć jak najszybciej 

do mieszkańców i przedstawić im nowe stawki, by w lutym ludzie nie obudzili się z przysłowiowa 

ręką w nocniku i ci co płacą za śmieci nieselektywne muszą nagle zapłacić więcej o dwa razy. Ja 

proszę państwa będę głosował przeciw, z tych powodów co podałem. 

Przewodniczący Rady - panie radny do tego pańskiego odniesienia trzeba odpowiedzi? 

Radny pan Dariusz Skórski - nie potrzebuję, chciałem po prostu wyrazić swoją opinię. 

Przewodniczący Rady - nie trzeba, tak? 

Radny pan Dariusz Skórski - nie dziękuję. 

 

Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 3, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. Taka uchwała była podjęta 29 lipca 2013 roku, po tej dacie został zmieniony regulamin 

w którym była określona częstotliwość odbierania odpadów komunalnych. Natomiast w tej uchwale 

to uciekło. W tej uchwale będzie w zasadzie jedna poprawka, która dotyczy w § 2 punktu 1 

częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z obszarów zabudowy zagrodowej  

i jednorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, wcześniej było to 2 razy w miesiącu. 

Przypomnę, że uchwała ta określa sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych polegać będzie na odbiorze 

odpadów z pojemników przeznaczonych  do  zbierania  odpadów, określonych  w  regulaminie 

utrzymania czystości i porządku. Zakres świadczenia usług obejmuje odpady zmieszane  

i selektywnie zebrane. Ustala się, że do punktu selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanego 

na terenie Gminy Ropczyce na bazie PUK-u, każdy mieszkaniec może dostarczyć zebrane 

selektywnie odpady a w szczególności:  odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny,  opony, odpady z remontów i rozbiórki, przeterminowane  leki, farby, 

rozpuszczalniki, metale, papier, szkło, tworzywa sztuczne, baterie i akumulatory, odpady ulegające 

biodegradacji, odpady zielone. Uiszczona opłata nie obejmuje kosztu transportu, załadunku, 

rozładunku w przypadku samodzielnego ich dostarczenia do punktu selektywnego zbierania 

odpadów. Jako część usługi w zakresie odbierania odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę, Gmina 

Ropczyce przejmuje od właścicieli, wyposażenie nieruchomości w pojemniki: 1) w obszarach 

zabudowy wielorodzinnej – w kontenery, 2) w obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej – 

w worki, Z chwilą przyjęcia tej uchwały traci moc uchwała Nr XLI/443/13 z 29 lipca 2013 r., żeby 

nie tworzyć tekstu jednolitego. Ponieważ uchwała stanowi prawo miejscowe wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez 

podmioty inne niż Gmina Ropczyce – Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty – pan 

Stanisław Mazur. 

Proponowana uchwała dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu 

gminy dla przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, publicznych szkół 

podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych 

przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych, 

niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół 

publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, publicznych i niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego, tutaj mam na myśli tzw. punkty przedszkolne, jak również zespoły wychowania 

przedszkolnego prowadzone przez podmioty inne niż samorząd gminy. Uchwała dotyczy 

wszystkich jednostek oświatowych wymienionych wcześniej ale nieprowadzonych przez samorząd 

gminy. Na terenie miasta i gminy Ropczyce taką jednostką jest jedynie przedszkole Ochronka, które 

otrzymuje dotację. Ta uchwała dotyczyć będzie właśnie jedynie tego przedszkola. Stawka dotacji 

na każde dziecko z tego przedszkola będzie równa wydatkom bieżącym na jedno dziecko  

w pozostałych przedszkolach gminnych pomniejszonym o opłatę tzw. złotówki za godzinę i opłaty 

za wyżywienie. Dlatego pomniejszonej, że ta opłata złotówkowa jak i za wyżywienie jest wnoszona 

przez rodziców do przedszkola Ochronka. Dotacja dla przedszkola jest udzielana, jeżeli zostanie 

złożony wniosek. Ten wniosek musi być złożony nie później niż do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

W tym załączniku macie państwo wyszczególnione, że gdyby były dzieci w tym przedszkolu  

z terenu innych gmin, również musi być wyszczególnione i gmina Ropczyce jako dotująca będzie 

obciążać inne gminy kosztami pobytu dziecka w przedszkolu. Również do uchwały załączony jest 

załącznik nr 2, który mówi już szczegółowo o faktycznej liczbie uczniów. Tak jak wcześniej do 30 

września musiał być złożony wniosek o dotację, tam była określona w budżecie wstępna kwota 

dotacji, tak tutaj już do dnia 5 każdego miesiąca musi taka informacja szczegółowa być złożona  

o ilości uczniów. Tutaj gmina udziela już dotację szczegółową w zależności od konkretnej liczby 

uczniów i kosztów ponoszonych w danym miesiącu. Następnie do uchwały przedstawiony jest 

załącznik nr 3, jest to dyspozycja dokonania płatności. Taką dyspozycję przekazuje osoba 

upoważniona do Skarbnika Gminy Ropczyce. Załącznik nr 4 jest to sprawozdanie z wykorzystania 

otrzymanej dotacji. Tutaj prośba, w tym załączniku jest napisane, że termin składania sprawozdania 

do dnia 31 stycznia, proszę poprawić na do dnia 20 stycznia, do dnia 31 stycznia następuje 

rozliczenie, natomiast złożenie sprawozdania do 20 stycznia. Drobna poprawka również w § 8 ustęp 

9 jest zapisane, że w przypadku, o którym mowa w ustępie 7, tam powinno być o którym mowa  

w ustępie 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie 

w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą 

obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku. 

 

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

że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2014 roku pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały nr 4.4. dotyczący trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych 

form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina 

Ropczyce. 

 

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina 

Ropczyce została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/535/14 Rady Miejskiej w Ropczycach 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 

rok – przedstawiła p. Beata Malec skarbnik gminy.   

Projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały nr 535 z 28 lutego 2014 roku. Uchwała dotyczyła 

zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 15 rok. W uchwale 

tej postanawiało się o zabezpieczeniu w budżecie 15 roku łączną kwotę 500 tys. zł na zadanie pod 

nazwą budowa zadaszenia trybun stadionu sportowego w Ropczycach. Uchwała ta zostaje uchylona 

zgodnie z zapisami budżetowymi, w których to wcześniej Wysoka Rada podjęła postanowienie  

w 2014 roku o wycofaniu zadania z realizacji.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.        

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/535/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok została 

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

 

4.6.Projekt uchwały w sprawie zamiany zakresu wykonywania Wieloletnich Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych – przedstawiła p. Beata Malec skarbnik gminy. 

Projekt dotyczy zmian zakresu wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

W projekcie uchwały wskazane są przedsięwzięcia zawarte w wieloletnich programach. Wydatki 

w projekcie rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy 

edukacyjnej zmienia się o kwotę, tam państwo macie wykropkowane pozycje, na dzień dzisiejszy 

z danych, które otrzymaliśmy czy jesteśmy w stanie uzgodnić, zmienia się tutaj zakres o kwotę 

76 tysięcy 965 złote 30 groszy, więc w 2014 zmniejsza się limity o 549 tys., a w 2015 roku na tym 

przedsięwzięciu zwiększa się zakres limitów o kwotę 472 tysięcy 448 złotych.  W zadaniu 

termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach na dzień dzisiejszy nie przewiduje 

się zmian w zakresach dotyczących zadania, wydatkowania w zadaniu. W grupie odbudowa trybun 

stadionu sportowego w Ropczycach zmienia się zakres poprzez zmniejszenie limitów o kwotę 542 

złote 17 groszy, więc w 2014 ten zakres zostaje zmniejszony o wskazaną kwotę. W zadaniu 

odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach, zmniejsza się zakres w 2014 roku 

o kwotę 20 tysięcy 133 złote 50 groszy. W zadaniu PSEAP na dzień dzisiejszy uznajemy jeżeli będą 

środki finansowe i postaramy się zapłacić do 31 grudnia pieniążki, które na dzień dzisiejszy zaliczki 

nie dostaliśmy to zakres zadania nie ulegnie zmniejszeniu i przesunięciu na 15 rok. Jeżeli nam 

środków pieniężnych zabraknie będziemy winni przesunąć te środki na 2015 rok.   

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zamiany zakresu wykonywania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

została podjęta przy: za 18 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 3.  

 

4.7.Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce – 

przedstawiła p. Beata Malec skarbnik gminy. 

Projekt 4.7. jest powiązany z wcześniejszym projektem dotyczącym zmian zakresu wykonywania. 

Projekt ten dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w której są ujęte wieloletnie 

przedsięwzięcia inwestycyjne wcześniej wskazywane z podziałem na poszczególne zadania, które 

są realizowane w ramach wieloletniej prognozy finansowej. I tutaj kwoty, które wspominałam we 

wcześniejszym projekcie będą powielone tak samo przy tej uchwale. 

 

Radny p. Dariusz Skórski – Panie przewodniczący, jak te projekty uchwał były przedmiotem 

opiniowania komisji to kwoty były znane radnym czy tak w ciemno głosowali całkiem. Nie wiem 

czy tak można w ciemno głosować i teraz przyjmujemy za przyjęte.  

Pani skarbnik – Panie radny, kwot nie było, bo projekt uchwały był dopiero wczoraj, w poniedziałek  

przedstawiony więc kwot nie było. Na dzień dzisiejszy my też nie jesteśmy w 100% możliwe 

wskazać czy do groszy nam się te dochody, jeżeli wpłyną, my możemy sesję zwołać jutro o 22, 

proponuję (radny p. D.Skórski – jestem za) i wtedy będziemy mieć kwestie co do grosza wyliczone, 

dlatego, że cały czas nam środki wpływają, cały czas na pewnych zadaniach inwestycyjnych mamy 
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jeszcze zmiany, więc tutaj jest kwestia przesunięcia między na przykład 14 rokiem a 15, czy 

udzielenia pewnych nam informacji w tym zakresie. Tutaj tyle mogę określić.  

Radny p. Dariusz Skórski – pani skarbnik, przyjmiemy załóżmy kwotę 769 tysięcy 965,30 a jutro 

się okaże 75 i co z tą uchwałą, zmieniamy ją wtedy w styczniu od razu. Pani skarbnik – nie, tej 

uchwały nie będziemy zmieniać, te kwoty Radny p.D.Skórski – to przyjmiemy złą kwotę na tę 

chwilę, jak wpłynie jeszcze jutro, po co głosować. Pani skarbnik – to jest kwestia Radny p. 

D.Skórski – prognoza, to przyjmijmy, że jutro będzie padał deszcz lub śnieg i tak zagłosujmy, ja 

się będę wstrzymywał w tej kwestii. Pani skarbnik – jeżeli chodzi o te projekty, są to zadania, które 

my do końca nie mamy wpływu też na to, bardzo proszę jutro o 22 możemy zwołać sesję, po sesji 

zamknięcia banku gdzie już będziemy mieć wszystkie wpływy, wszystkie wydatki wykonane, więc 

wtedy mogę określić co do grosza jeżeli chodzi o te zadania.  

Radny p.D.Skórski – czy nie trzeba, panie przewodniczący, żeby jak dzisiaj pani skarbnik podaje 

pewne kwoty by ta komisja się znów zebrała, zaopiniowała z kwotami tymi dzisiaj znanymi. 

Przewodniczący Rady – wczoraj była komisja. Radny p.D.Skórski – właśnie o to pytam, czy były 

podawane na komisji. Radca prawny p.Agata Pietraszewska – opinia komisji jest opinią komisji, to 

jest opinia. Radny p.D.Skórski – czyli nie ma sensu w ogóle zwoływać komisji w takim razie pani 

mecenas. Radca prawny – nie, to nie jest tak. Radny p.D.Skórski – to w jednym miejscu jest tak  

a w drugim nie jest tak, nie wiem. Radca prawny p.A.Pietraszewska –  tutaj chodzi o kwestię 

zaopiniowania przez komisję, projekt uchwały został przedłożony komisji, komisja go 

zaopiniowała w takim a nie innym stanie, zaopiniowała go pozytywnie (radny p.D.Skórski –  

z kropkami czy z kwotami), ja nie widziałam tej uchwały,  pani skarbnik mówi, że te kwoty były 

przedłożone, przedstawione komisji, komisja została poinformowana w jakiej wysokości te zmiany 

w budżecie są zrobione, prawda?, zostały zaopiniowane i ta opinia komisji jest pozytywna i sam 

fakt, że te uchwały są w jakiś sposób zmieniane, tak normalnie bywa na każdej sesji w każdym 

samorządzie, że jak jest kończona ta sesja budżetowa, to  takie porządkujące uchwały o zmianie 

budżetu są podejmowane po to żeby w budżecie się zgadzały kwoty przychodów, kwoty które są 

wydatkowane i trzeba pamiętać o tym, że jeżeli w uchwale budżetowej nie ma przewidzianych 

wydatków to tego czegoś wydatkować nie można. Więc jeżeli tutaj pani skarbnik mówi, że czeka 

aż spłyną jej określonego rodzaju przychody i będzie wtedy mogła zrobić określonego rodzaju 

wydatki to jest to w pełni uzasadnione i zawsze na koniec roku w każdym samorządzie tego typu, 

jak to w cudzysłowie można powiedzieć te uchwały czyszczące są podejmowane. I tutaj kwestia 

czy do ważności uchwały potrzebna jest opinia, to już było przerabiane wielokrotnie – opinia 

komisji jest  aktem pomocniczym, który pomaga radnym podjąć określonego rodzaju decyzję, czy 

oni są za, czy nie są. Natomiast jeżeli nawet do określonych uchwał nie ma opinii komisji to nie ma 

wtedy wpływu na ważność takiej uchwały. To są czyszczące uchwały, które są podejmowane  

w każdym samorządzie, jeżeli byśmy sprawdzili w którymkolwiek samorządzie, tego typu uchwały 

są podejmowane.               

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

przy: za 18 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 3.  

 

4.8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok – przedstawiła p. 

Beata Malec skarbnik gminy. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Zmiany dochodów po stronie zwiększenia, 

zwiększa się dochody o kwotę 223 tys.794 zł. Zwiększeniem tych środków jest to zwiększenie  

z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększa się również wpływy 

z tytułu otrzymanych przez jednostki oświatowe realizowanych zadań w wysokości 13 tys. 503 zł 

75 gr. Zmniejsza się dochody po stronie dochodów zrealizowanych w ramach zadań unijnych  

o kwotę 73 tys. 534 zł 41 gr. Są to zadania unijne, które są realizowane w 13 roku - maluch  

w przedszkolu, dobry start w edukację i dobry start w edukację jako przedszkole publiczne  

w Lubzinie. Tutaj też państwo mieli wydzielone, na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy te dane, które 

teraz państwu przedstawiłam zwiększające dochody i wydatki w zakresie decyzji, które 
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otrzymaliśmy, czy przesunięć, czy wpływów różnych oświatowych, które dostaliśmy od rodziców 

czy z darowizn z różnego tytułu środków.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zamian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za 18 

głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 3.  

 

4.9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok – przedstawiła p. 

Beata Malec skarbnik gminy. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie 14 roku. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków 

budżetowych i majątkowych w łącznej kwocie w wysokości 600 tys. zł. Jest to uchwała, która 

upoważnia radę do przesunięcia wydatków w ramach realizacji już zakończonych zadań do końca 

2014 roku w ramach działów których kompetencja jest tylko rady, zarządzenie czyszczące budżet 

będzie w kompetencji burmistrza. A na dzień dzisiejszy przesuwamy radą te środki pomiędzy 

działami.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zamian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za 18 

głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 3.  

 

4.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/591/14 Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 

2014 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 

na 2015 rok – przedstawiła p. Beata Malec skarbnik gminy. 

Projekt dotyczy zmiany uchwały 591 z 28 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań  

w 14 roku w wydatkach inwestycyjnych na 15. W związku z nierozpoczęciem w roku bieżącym 

realizacji zadania remont krytej pływalni przesuwa się środki, które były zabezpieczone zgodnie  

z wcześniej podjętą uchwałą 591 w 14-tym roku na 15-ty. Łącznie zadanie nie zmienia swojej 

wysokości, przesuwane są tylko środki z 14-go na 15-ty, więc środki z 14-go jak wcześniej  

w uchwale było podjęte w wysokości  221 tys. 971 zł 87 gr przechodzą na 2015 rok co zwiększa 

wydatki 15 roku.   

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/591/14 Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2014 roku  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 

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

 

4.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/592/14 Rady Miejskiej w Ropczycach  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok – przedstawiła p. Beata Malec skarbnik 

gminy. 

W związku z niezrealizowanym zadaniem remontem krytej pływalni w Ropczycach w 2014 roku 

również zmieniamy uchwałę 592 dotyczącą zmian budżetu gminy 14 roku, w której to zmniejsza 

się dochody budżetu o kwotę z tytułu realizacji tego zadania. W projekcie uchwały są zaznaczone 

pozycje kwotowo wygrubione, które ulegają zmniejszeniu, wydatki i dochody. Również  

w paragrafie 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 111 tys. 071,87 gdyż na to zadanie 

był planowany po części udziału gminy deficyt czyli zaciągnięcie kredytu. Również w paragrafie 3 

wykreśla się w punkcie 1-szym podpunkt a, wskazujący kwotę realizacji tego zadania.    

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/592/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok  została podjęta przy: za 21 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0.  

 

4.12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/593/14 Rady Miejskiej w Ropczycach 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy 

Ropczyce na koniec 2014 roku  – przedstawiła p. Beata Malec skarbnik gminy. 
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Jako trzecia uchwała dotycząca wycofanego zadania remontu krytej pływalni uchyla się uchwałę 

593 z 28 lipca 14 roku, w której to rada podjęła upoważnienie do zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w kwocie 11 tys. 71 zł 87 gr w związku z wcześniej uchwalonym deficytem na 

realizację tego zadania. Na koniec roku nie korzystamy z deficytu  w związku z tym nie będzie 

zaciągany kredyt.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/593/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na 

koniec 2014 roku  została podjęta przy: za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.  

 

5.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu w ramach interpelacji i zapytań. 

 

6. 

Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na sesji okolicznościowe życzenia noworoczne: 

radości w każdym dniu, sukcesów osobistych i zawodowych, realizacji zamierzeń w 2015 roku oraz 

zaprosił na spotkanie okolicznościowe po sesji.   

Przewodniczący Rady zamknął 3 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek  

– inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach 

mgr Bernadeta Cholewa  

– inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


