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Protokół Nr XXXII / 16 

z XXXII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 19 grudnia 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 – pan 

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 32 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. Powitał panie i panów radnych, kierowników 

referatów, dyrektorów jednostek organizacyjnych urzędu, prezesów spółek gminnych, sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli oraz asystenta posła Zdzisława Gawlika pana Tadeusza Sowę. 

Powitał pana burmistrza i jego zastępcę, przedstawicieli prasy. Szczególnie serdecznie powitał 

obecnych tutaj harcerzy i ich opiekunów, którzy jak co roku chcą złożyć świąteczno - noworoczne 

życzenia i przekazać Betlejemskie Światło Pokoju.  

 

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. 

Przedstawiciel harcerzy powiedział: Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło 

Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje światło pokoju od słowackich skautów. 

Przekazanie świata odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z 

ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują światło dalej na wschód do Rosji, 

Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec a także na północ do Danii. Wiemy, że świat 

spowity jest konfliktami i wojnami. Potrzeba ludziom pokoju i miłości wokół siebie i w sobie. 

Zapalone w miejscu narodzenia Jezusa światło jest właśnie tym symbolem pokoju, który jest darem 

od Boga. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: „Odważnie twórzmy 

pokój”. Tym przepięknym przesłaniem my harcerze i instruktorzy hufca Związku Harcerstwa 

Polskiego w Ropczycach niosąc betlejemski ogień składamy państwu najlepsze życzenia pokoju, 

wytrwałości, zdrowia i wszelkiej pomyślności na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i dużo 

szczęścia w Nowym Roku. Wraz z życzeniami przesyłamy wiersz napisany przez komendantkę 

hufca druhnę harcmistrz Genowefę Zygmunt.  

 

Przedstawicielka harcerzy zaprezentowała wiersz pani Genowefy Zygmunt:  

W Betlejem w stajence pan Jezus się rodzi,/ zimno dookoła mróz wielki się sroży./ W ubogich 

warunkach on na świat przychodzi,/ by w przyszłości zbawić cały naród boży./ Pierwsi pastuszkowie 

do niego przybyli,/ gdy anioł obwieścił te nową nowinę/ i przeróżne dary od serca złożyli,/ aby 

godnie uczcić maleńką dziecinę./ W dalekie krainy śpieszą trzej królowie,/ niosą mirrę w darze, 

kadzidło i złoto,/ przybywają również niebiescy posłowie/ i wspaniałe dary składają z ochotą./ Dziś z 

groty w Betlejem święty ogień w darze,/ przynoszą harcerze w ojczyste podwoje,/ niechaj w naszym 

mieście jednością się darzy/a każdy w niej widzi wielkie dobro swoje./ Niech przy jego blasku serca 

się ogrzeją/ a spokój zagości w każdym polskim domu/ i w przyszłość popatrzmy z ogromną 

nadzieją,/ by szczęścia, spokoju nie brakło nikomu./ By ucichły kłótnie, wszelkie zaciekłości,/ 

dobrem i przyjaźnią dzielmy się z bliskimi./ Niech nam nikt nie skąpi braterskiej miłości,/ zasiądźmy 

do stołu z przyjaciółmi swymi./  

 

Przewodniczący Rady w imieniu własnym i całej Rady Miejskiej podziękował organizatorom 

dzisiejszego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. 
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Następnie zebrani wspólnie odśpiewali kolędy. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w materiałach na dzisiejszą sesję radni dostali zawiadomienie 

oraz porządek obrad kolejnej 33 sesji rady miejskiej, która odbędzie się 30 grudnia tj. w piątek o 

godzinie 13.00. Ponieważ ta sesja będzie dotyczyła finansowego rozliczenia a pani skarbnik do 

końca roku będzie prowadzić rozliczenia finansowe, wszelkiego rodzaju dokumenty, nad którymi 

rada będzie pracować zostaną przekazane Wysokiej Radzie w dniu sesji. 

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – proszę, aby Wysoka Rada wyraziła zgodę na 

wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, który macie państwo przed sobą. Ten projekt 

uchwały miałby numer 7.7. Dotyczyłby określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego. Na odwrocie jest projekt uchwały sprzed 2 lat. W dzisiejszym projekcie nastąpiłaby 

niewielka zmiana, czyli w paragrafie 1 dopisane byłyby tylko trzy wyrazy: do lat 5. Chodzi o to, że 

zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty dla 6 - latków, które są w przedszkolach nie wolno 

wprowadzać od 1 stycznia samorządom opłaty w wysokości 1 zł za każdą godzinę ich przebywania 

w przedszkolu powyżej 5 godzin. O tym mówiła ta pierwsza uchwała sprzed 2 lat. I tutaj ta uchwała 

wprowadza nam podstawy prawne, aby stosować tą ustawę w naszych przedszkolach od 1 stycznia. 

Jeśli podejmiemy tą uchwałę, a to jest obligatoryjne stąd uważam, że nie jest potrzebna nawet opinia 

komisji bo jest to tylko dostosowanie uchwały rady do ustawy, stracimy w dochodach dokładnie 

66 000 zł i będzie to miało swoje odniesienie w zmianach budżetu w przyszłym roku. Proszę o zgodę 

na wprowadzenie autopoprawek do przedłożonego Wysokiej Radzie 15 listopada projektu budżetu 

gminy Ropczyce na 2017 rok, który macie państwo przed sobą, czyli do projektu 5.1. W tych 

propozycjach związanych z autopoprawkami są w zasadzie dwie takie istotniejsze zmiany. Jedna 

dotyczy naszej rezygnacji z dopłaty do ścieków i tutaj są te środki finansowe wynikające z 

przesunięć tejże kwoty. Druga istotna autopoprawka dotyczy zwiększenia dofinansowania do 

projektowania i budowy infrastruktury na obiekcie stadionu na Czekaju – 100 000 zł. O te 100 000 zł 

proponujemy obniżyć wydatek inwestycyjny na budowie hali, którą zamierzamy budować od 

połowy roku przyszłego. Tą są dwie istotne zmiany a pozostałe jak państwo wiedzą były omówione 

na komisjach, nie są one istotne w stosunku do całego projektu budżetu. Bardzo bym prosił, aby była 

zgoda. Traktujmy te autopoprawki jako całość z przedłożonym 15 listopada projektem budżetu, aby 

nie powielać tego projektu, proponuję potraktować te dwa dokumenty łącznie jako jeden projekt 

budżetu na 2017 rok.  

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 31 sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,  

4.2.udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego,  

4.3.udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego,  

4.4.wniesienia wkładu do spółki,  
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4.5.wniesienia wkładu do spółki.  

5.Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok i głosowanie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok:  

5.1.odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

5.2.przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rewizyjnej,  

5.3.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały 

budżetowej,  

5.4.przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie,  

5.5.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,  

5.6.głosowanie.  

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Ropczyce i głosowanie w sprawie tego projektu.  

7.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

7.1.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Gminie Ropczyce na 2017 r.,  

7.2.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2017,  

7.3.trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół 

podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Ropczyce i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,  

7.4.zbycia nieruchomości gruntowej w Ropczycach,  

7.5.dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,  

7.6.zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok, 

7.7.określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.  

8.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.  

9.Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres 2016 roku.  

10.Interpelacje i zapytania.  

11.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 31 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4.  

Przewodniczący Rady otworzył punkt 4 porządku obrad, którego tematem jest rozpatrzenie 

projektów uchwał tzw. okołobudżetowych na podstawie których środki mają być przekazywane 

innym jednostkom. Przekazał radnym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu 

budżetu, który dzisiaj rada będzie przyjmować. Komisja Rewizyjna z tym projektem się zapoznała, 

pozostali radni tej opinii nie widzieli. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej będzie 

prezentowana przez panią skarbnik ale jeszcze dla formalności przekazał ten projekt uchwały, żeby 

każdy radny się z nim zapoznał.  

 

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

Ropczycko-Sędziszowskiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.  

W projekcie tym postanawia się udzielić w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w kwocie 26 660 zł na realizację zadania  

w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących 

dotyczących wydatków rehabilitacji zawodowej i społecznej na tzw. Warsztaty Terapii Zajęciowej 

mieszkańców z terenu gminy Ropczyce. Według wniosku złożonego przez Warsztaty Terapii 
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Zajęciowej na dzień jego składania, mieszkańców z terenu naszej gminy, którzy korzystają z takich 

zajęć jest 30. Środki finansowe wcześniej wspomniane zostaną przekazane po podpisaniu 

odpowiedniej umowy pomiędzy gminą Ropczyce a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim, w której 

zostaną zawarte wszystkie szczegółowe zasady udzielenia, rozliczenia pomiędzy samorządami. 

 

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

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał o których mowa w punkcie 4 tj. 

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego         

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

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego,  

w którym postanawia się udzielić pomocy rzeczowej w 2017 roku w wysokości 50 000 zł  

w formie opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie 

chodnika dla pieszych w miejscowości Łączki Kucharskie. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

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

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik Gminy – pani Beata 

Malec. 

Projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego w 2017 roku pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – 

Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Łączki 

Kucharskie od km 27+563 do 27 752 strona lewa, w wysokości 100 000 zł. Projekt upoważnia 

burmistrza do zawarcia stosownej umowy pomiędzy samorządami w ramach której zostaną zawarte 

szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia tej 

pomocy.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

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

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu do spółki – Skarbnik Gminy – 

pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy wniesienia wkładu do spółki. W projekcie uchwały wyraża się zgodę na wniesienie 

wkładu pieniężnego w wysokości 100 000 zł do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach na podwyższenie kapitału 

założycielskiego w zamian za objęcie w spółce 200 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 

100 000 zł. Źródłem pokrycia wkładu będą dochody z podatku od nieruchomości.  

 

Uchwała w sprawie wniesienia wkładu do spółki została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu do spółki – Skarbnik Gminy – 

pani Beata Malec. 
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Projekt dotyczy również wniesienia wkładu do spółki a mianowicie do Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach na podwyższenie 

kapitału zakładowego w zamian za objęcie w spółce 600 udziałów po 500 zł każdy o łącznej 

wartości 300 000 zł. Źródłem pokrycia wkładu będą również dochody z podatku od nieruchomości.  

 

Radny pan Dariusz Skórski zapytał panią skarbnik jaki jest cel podnoszenia wkładu własnego spółek.  

 

Pani Beata Malec – Skarbnik Gminy - zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych na zadanie oczyszczalnia ścieków w związku z całkowitym remontem tej 

oczyszczalni, aby zabezpieczyć część udziału jaki spółka winna wnieść doszliśmy do wniosku, że 

celem takiego zabezpieczenia jest właśnie podwyższenie kapitału, aby wartość przedsiębiorstwa 

wzrosła sukcesywnie, proporcjonalnie do wymaganych założeń.  

 

Uchwała w sprawie wniesienia wkładu do spółki została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

5. (5.1., 5.2., 5.3., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.) 

Przewodniczący Rady otworzył punkt 5 porządku obrad i powiedział, że: dotyczy on uchwalenia 

budżetu na 2017 rok, części składowe tego punktu wynikają z uchwały naszej Rady w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej, następnie w pierwszej kolejności odda głos panu 

burmistrzowi, następnie pani skarbnik na temat projektu uchwały budżetowej, kolejnie przygotują 

się przewodniczący komisji stałych celem przedstawienia opinii tych komisji o budżecie na 2017 

rok.     

 

Burmistrz p. Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Wysoka Rado, 

Szanowni Państwo! Przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu a więc dochodów i wydatków 

miasta i gminy Ropczyce na 2017 rok jako jeden z najważniejszych dokumentów pod decyzję 

Wysokiej Rady. Dokument, który został przedłożony już i Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej jak nakazuje prawo 15 listopada, dokument, który w swoich założeniach był 

konsultowany na wielu różnych spotkaniach i gremiach - to przede wszystkim komisje stałe 

Wysokiej Rady ale to również w podstawowych założeniach konsultacje odbywały się na zebraniach 

środowiskowych, które przeprowadzaliśmy w ramach naszych jednostek pomocniczych, a więc 

sołectw i osiedli. Dokument, który pokazuje kierunki rozwoju, pokazuje możliwości finansowe 

gminy pod kątem dochodów i możliwości sprawcze. Gdybym chciał w krótkich kilku zdaniach 

scharakteryzować ten przedłożony Wysokiej Radzie dokument to powiedziałbym tak, że jest on w 

swoim projekcie satysfakcjonujący burmistrza i pewnie wszystkich nas bo on pokazuje, że 

możliwości dochodowe przekroczyły po raz pierwszy w naszej gminie kwotę 100 milionów złotych, 

znacząco ponad 100 milionów złotych bo jak widzimy w tym zapisie dochody wynoszą 110 

milionów i prawie 400 tysięcy złotych. I również wydatki tak są zapisane, że również w tej samej 

wysokości. Zakładamy taką kotwicę przy tym projekcie budżetu jak w poprzednich latach, to jest 

kontynuacja, że w ciągu przyszłego roku nie wzrośnie zadłużenie. Dodajemy już bez zapisu, że to 

zadłużenie gminy, które jest pośrodku warunków brzegowych będzie zmniejszone o nadwyżkę 

budżetową ale nie zarzekamy się, nie zapisujemy tego, to mówię w liczbie mnogiej bo to 

powtarzałem na wszystkich komisjach stałych Rady Miejskiej, że dalej jest taka intencja jak w roku 

bieżącym 2016, że w zasadzie większość nadwyżki budżetowej przeznaczona była na zmniejszenie 

deficytu budżetowego i oczywiście na koniec roku powiemy jaka to kwota, w granicach na pewno 

ponad półtora miliona w bieżącym 2016 roku zmniejszyliśmy zadłużenie. Ta kotwica mówi o tym, 

że mamy prawo zgodnie z zapisami tego projektu uchwały pożyczyć w przyszłym roku 4 750 000 by 

dokładnie taką samą kwotę rat należnych kredytów i pożyczek oddać. Natomiast nadwyżkę 

będziemy w stanie wstępnie określić na koniec roku a dokładnie wyliczyć na koniec maja, Wysokiej 
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Radzie przedstawić i oczywiście z odpowiednim projektem uchwały wedle woli Wysokiej Rady być 

może w większości tej kwoty pomniejszyć przyszłoroczne czyli to nasze zadłużenie. Wysoka Rado, 

ten budżet pod kątem dochodów tak naprawdę w 63% nie zależy od nas bo to są subwencje,  dotacje 

i dochody przypisane ustawą – z CIT-u i PIT-u czyli podatku dochodowego od osób fizycznych i 

osób prawnych. Pozostałe to są dochody własne. A więc widzimy, że tylko w granicach 36% jest w 

jakiś sposób powiązanie uzależnione od majątku, powiedzmy dobrobytu naszych mieszkańców i 

również kwot płaconych przez naszych mieszkańców wedle oczywiście uchwał Rady czyli tego 

wkładu do wspólnego budżetu. Ten budżet Wysoka Rado powiedziałem, że jest satysfakcjonujący bo 

on dalej też realizuje naszą drugą jakby kotwicę, taką podstawę, że jest to budżet mogę go określić 

zrównoważonego rozwoju. Zrównoważonego rozwoju bo jak powiedziałem wcześniej bez 

zadłużenia z pewnym zmniejszeniem zadłużenia  jest budżetem, który przewiduje, że w każdym 

osiedlu, w każdym sołectwie  przeznaczone są pewne kwoty ściśle zapisane i ogólnie zapisane na 

rozwój. Rozwój to jest wszystko to co mieści się w słowie wydatki majątkowe i w kwocie w tym 

projekcie budżetu zapisanej w wysokości 16 053 000 złotych, a więc bez mała 15% dochodów 

budżetowych przeznaczamy na inwestycje czyli tak zwane wydatki majątkowe i w ramach tych 

inwestycji każde prawie sołectwo, może nie prawie tylko każde sołectwo i każde osiedle będzie 

miało swój udział oczywiście większy czy mniejszy bo to zależy od rodzaju inwestycji i jak 

wielokrotnie tłumaczyłem, gdy budowaliśmy salę gimnastyczną z infrastrukturą dydaktyczną w 

Gnojnicy Dolnej czy w Niedźwiadzie Dolnej w ostatnich dwóch latach to w następnych 

przynajmniej dwóch latach te sołectwa były w mniejszej kwocie dofinansowywane środkami z 

inwestycji bo wiadomo jest, że znów ciężar przesuwa się tych inwestycji w inne miejscowości. 

Wysoka Rado, to jest projekt prospołeczny, prorodzinny bo proszę zauważyć, że po raz pierwszy w 

naszym projekcie budżetu w tej kwocie 110 397 000 w wydatkach na pierwszym miejscu w działach 

jest dział szeroko rozumianej pomocy społecznej, to są dwa takie rozdziały gdzie łączymy stricte 

pomoc społeczną i nowy rozdział rodzina. Razem jest to 37 750 000, ja nie mówię, że to jest idealnie 

policzone ale to jest z grubsza zblokowany wydatek na szeroko rozumianą pomoc społeczną, która 

przewyższa po raz pierwszy zawsze dominujący wydatek w budżecie gminy przez ostatnie 10 lat 

czyli wydatki na oświatę, które są zapisane w kwocie 35 600 000 i też się nie zarzekam, że 

policzyłem to idealnie ale to jest mniej więcej rząd kwot a więc widzimy Wysoka Rado, że ponad 

2 150 000 złotych od przyszłego roku idzie więcej na szeroko rozumianą pomoc społeczną niż na 

naukę, opiekę i wychowanie 4 tysięcy naszych dzieci i młodzieży bo jeszcze raz powtarzam tyle 

mamy dzieci od żłobka przez przedszkole, przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkołę muzyczną to 

jest razem mniej więcej taka liczba dzieci i to jest razem 670 na okrągło etatów, 670 osób, które 

utrzymują swoje rodziny z płacy wywodzącej się z tych wydatków budżetowych a obok jest kwota 

znacznie większa, która jest bardziej rozproszona, którą przekazujemy w tej wysokości 37 750 000 

do rodzin, a więc szanowni państwo budżet prospołeczny, budżet prorodzinny. To jest projekt 

budżetu z akcentem na również jak powiedziałem naukę, edukację, wychowanie, opiekę 

przedszkolną bo to jest drugi rząd wydatków czyli ta kwota 35 600 000 złotych to jest różnorodność 

form poza zwykłą tylko i wyłącznie nauką wynikającą z podstaw programu nauczania w tychże 

instytucjach – przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Nie chcę rozszerzać tu dziś ale Wysoka 

Rada wie, jak wiele różnych programów, które pochodzą z naszych dochodów realizujemy dla tak by 

to można powiedzieć rozwoju intelektualnego dziecka, młodzieży. To są różnorodne programy i 

różnorodne kierunki. Wysoka Rado, to jest oczywiście projekt budżetu z priorytetem na drogi i 

chodniki. Nie wskazuje o tym kwota wydatków tu zapisana, która jest dopiero na piątym miejscu bo 

jest przeznaczona z projektu budżetu na ten umowny transport kwota 4 600 000 złotych co zawiera 

w sobie te wydatki również i majątkowe w znacznie mniejszej kwocie na budowę nowych dróg, ulic, 

chodników, kwotę znacząco ponad 2 miliony złotych ale daleko, daleko niewystarczającą jeżeli 

chodzi o oczekiwania ale powiedziałem jest to budżet priorytetu bo na komisjach wszystkich 

naszych stałych komisjach w sposób jednoznaczny Wysoka Rada się zgodziła by jakiekolwiek 

środki, które by się pojawiały wolne kierować w tą przestrzeń czyli ten dział drogi chodniki, 
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chodniki ulice więc traktujemy to jednak zadanie jako priorytetowe bo to wynika z konsultacji 

społecznych nad założeniami do projektu budżetu. Chcę powiedzieć, że na trzecim miejscu 

oczywiście w wydatkach po pomocy społecznej i oświacie jest gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. Wydamy wedle zapisów tego projektu 11 750 000. Duża kwota w tym dziale to jest 

termomodernizacja 13 obiektów naszych oświatowych, strażackich, sportowych, administracyjnych, 

kultury. To jest temat, który Wysoka Rada zna, w tym jest znacząca dotacja z Unii Europejskiej bo 

kwota 5 360 000. Czwartym działem jest administracja, która zawiera kwotę wydatków 6 133 000, 

nie należy interpretować, że to są tylko płace pracowników urzędu i pochodne bo w tym są właśnie 

te przed chwilą podjęte uchwały dotyczące podniesienia kapitału PUK-u, TBS-u. Tu są również 

podatki, które sami sobie płacimy bo takie są przepisy, za wszystkie nieruchomości gminy, w tej 

pozycji mieści się podatek, który przekracza znacząco pół miliona złotych rocznie. Na kolejnym 

dopiero piątym wydatku to jest właśnie transport i po transporcie mamy wydatki na kulturę w 

wysokości 2 650 000, mamy wydatek na sport znacznie wyższy 3 400 000. To są szanowni państwo 

można by tak powiedzieć też takie wydatki niezwykle ważne bo nie tylko inwestycje, nie tylko 

wydatki bieżące ale kultura, sport muszą mieć znaczące środki abyśmy utrzymywali też nie tylko 

poziom rekreacji i wypoczynku wystarczający ale również tworzyli tak zwane więzi społeczne, które 

poprzez kulturę udaje się tradycyjnie podtrzymywać i kreować i tworzyć. I powiem Wysoka Rado, 

że jest to projekt budżetu obywatelski bo musimy zauważyć, że są tu znaczące wydatki na fundusz 

sołecki, po raz pierwszy zapisane kwoty na fundusz osiedlowy czego do tej pory nie było 

wydzielone. Środki te plus środki na stowarzyszenia, które w grupie około 40 stowarzyszeń 

dofinansowane są z naszego budżetu również na kwotę ponad 600 000 złotych tworzą znaczące 

środki na tak zwane otoczenie tych naszych wszystkich wydatków czyli na wydatki tak zwane 

obywatelskie po to aby nasi mieszkańcy mogli się ogromadzać wedle własnej woli w 

sympatyzujących grupach rozwijających swoje zainteresowania. Czy to są grupy strażaków, czy jak 

widzieliśmy przed chwilą na początku sesji wspaniałych druhów i druhny harcerzy, czy sportowców, 

czy regionalistów, jest bardzo wiele tych różnych grup, to są przypisane środki finansowe, które oni 

wydają  w ramach prawnych ustalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wysoka Rado, 

bardzo bym prosił o pozytywne przyjęcie tego projektu budżetu i zagłosowanie za nim, pragnęliśmy 

uwzględnić wszystkie słuszne i racjonalne propozycje padające na komisjach Wysokiej Rady, 

uwzględniając jednak to co ludzie mówią, nasi mieszkańcy, nasi obywatele na różnych spotkaniach 

nie tylko tych ostatnich środowiskowych poprzedzających przygotowanie projektu budżetu ale też 

przez cały rok, przecież spotykamy się w różnych grupach i zwykle gdzieś albo publicznie albo w 

kuluarach słyszymy propozycje i uwagi. Wiem, że ten budżet nie spełni oczekiwań wszystkich 

naszych mieszkańców. Żeby spełnił, rząd wydatków musiałby być o wiele, wiele  większy. Póki co 

przyjmijmy do wiadomości, że samorządy tak jak i zresztą przez poprzednie lata nie były 

pieszczoszkiem rządu, również Wysokiego Sejmu i staramy się jakoś wytrwać jeżeli chodzi o 

narzucanie nam ustawami powiedziałbym przesuwanie obowiązków bez zabezpieczenia 

wystarczających środków, to się ciągle dzieje. Ostatnio niewielka zmiana ustawy o systemie oświaty, 

dwóch wyrazów, powoduje już konsekwencje jak państwu przed chwilą mówiłem przy 

wprowadzaniu do porządku obrad 63 000. Nieistotna wydawałoby się zmiana a ona ma skutki. W 

ciągu roku takich zmian jest bardzo wiele i stąd zawęża się ta kwota wydatków majątkowych czyli 

na inwestycje. Musimy poszukiwać wiele roztropnych rozwiązań, które by godziły wydatki bieżące, 

które muszą być na pewnym poziomie, oczekiwania są coraz wyższe na te wydatki bieżące aby ująć 

potrzeby życia na pewnym poziomie naszych mieszkańców, wszystkich mieszkańców, a 

równocześnie z chęcią uzyskania kwoty wolnej na inwestycje, które decydują jednak o rozwoju na 

lata przyszłe i to jest niezwykły problem każdego samorządu naszego też bo w tej walce o pieniądze 

z budżetu państwa przegrywany, nie mamy zbytniego ani poparcia, ani też zrozumienia w 

reprezentujących nas posłach, absolutnie nie mówię to pod adresem Ropczyc, bo akurat tutaj 

większych uwag nie mam ale tak się dzieje w całym kraju, musi nam wystarczyć to co sobie 

ustalamy i to co przyjmujemy do wiadomości jako subwencje i dotacje państwa, czy one są liczone 
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idealnie wedle ustaw to też trudno mi powiedzieć bo są wątpliwości ale życzyłbym sobie na koniec 

by te kwoty tu w projekcie budżetu przepisane z decyzji Ministra Finansów się utrzymały. 

Utrzymały bo wyrażam jednak pewien niepokój, że w miesiącu lutym w sytuacji różnej, która jest 

możemy się liczyć raczej ze zmianą budżetu idącą w kierunku obniżenia tych nieostatecznych 

zapisów choćby odnoszących się do subwencji oświatowej. Jeszcze raz podkreślam, że są to 

zapisane kwoty przekazane nam przez Ministra Finansów jako nieostateczne ale wystarczające żeby 

wprowadzać je do budżetu. Wysoka Rado, kończąc bardzo dziękuję wszystkim, którzy nad tym 

projektem budżetu pracowali, przede wszystkim dziękuję bardzo pani skarbnik i jej otoczeniu, 

pomagającym, dziękuję pozostałym naszym kierownikom referatów, dyrektorom jednostek 

organizacyjnych, którzy przygotowywali częściowe projekty budżetu, bardzo dziękuję wszystkim 

naszym państwu radnym za to, że wnikliwie i długo poświęcaliście czas na pochylenie się nad 

dyskusjami, nad tymi zapisami w formie projektu a stanie się on uchwałą ważną, prawną w 

momencie, w którym państwo przyjmiecie do wiadomości poprzez głosowanie. Bardzo dziękuję.   

 

Przewodniczący Rady spytał czy pani skarbnik chciałaby coś jeszcze uzupełnić do wystąpienia pana 

burmistrza.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że pan burmistrz wyjaśnił dość szczegółowo, jeżeli są jakieś pytania to 

odpowie.  

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych, w pierwszej kolejności 

przewodniczącego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego o zapoznanie Rady z opinią tej 

komisji.  

Przewodniczący komisji radny p. Andrzej Rachwał – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Opinia 

Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego w sprawie projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2017 

rok. Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 roku 

rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Burmistrza Ropczyc projekt uchwały 

budżetowej Gminy Ropczyce na 2017 rok, wraz z poprawkami organu wykonawczego wniesionymi 

po 15 listopada 2016 r. Szczegółowego omówienia dochodów i wydatków budżetowych dokonali 

Burmistrz Ropczyc oraz Skarbnik Gminy. Dyskusja w głównej mierze dotyczyła działów: 851 - 

ochrona zdrowia i 852 – pomoc społeczna, podczas której kierownicy: Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu 

Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych odnieśli się do planu wydatków podległych im jednostek. 

Komisja nie wniosła propozycji zmian do projektu uchwały budżetowej, prosząc jednocześnie o 

przekazanie dodatkowych środków finansowych na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w 

Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach, w razie konieczności zwiększenia 

wydatków na to zadanie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu o zapoznanie 

z opinią komisji. 

Przewodniczący komisji radny p. Dariusz Mormol – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Na 

posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. Komisja ds. oświaty, kultury i sportu opiniowała projekt 

budżetu gminy na 2017 rok wraz z poprawkami zgłoszonymi przez organ wykonawczy a 

wynikającymi z okoliczności powstałych po terminie przedłożenia projektu organowi stanowiącemu. 

Opiniowanie polegało na przedstawieniu przez Burmistrza Ropczyc oraz Skarbnika Gminy 

komentarza i wyjaśnień do projektu przedłożonego w formie pisemnej, możliwości zadawania pytań 

i przedstawiania stanowisk przez radnych oraz uzyskiwania wyjaśnień. Kolejną częścią była część 

dyskusyjna procesu opiniodawczego, która skoncentrowała się na działach budżetu związanych z 

zakresem działania komisji, to jest: 801, 853, 854, 921, 926. W ramach tej części kierownicy 

jednostek organizacyjnych: Centrum Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, 

Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty opisali 
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charakterystyczne elementy w dochodach i wydatkach  zarządzanych instytucji oraz przedstawili 

dodatkowe problemy związane z działalnością tych jednostek. Komisja nie wypracowała wniosków 

ogólnych ani propozycji zmian w projekcie. W wyniku głosowania Komisja ds. oświaty, kultury i 

sportu – jednomyślnie przyznaje opinię pozytywną projektowi budżetu gminy Ropczyce na 2017 

rok.  

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego o zapoznanie z opinią komisji. 

Przewodniczący komisji radny p. Zenon Charchut – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Opinia z 

posiedzenia Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego w dniu  29 listopada 

2016 r. o projekcie budżetu gminy Ropczyce na 2017 rok. Komisja przeanalizowała i zaopiniowała 

projekt budżetu gminy na 2017 rok wraz z poprawkami organu wykonawczego powstałymi w czasie 

od przedłożenia projektu Radzie Miejskiej do posiedzenia Komisji. Opiniowanie polegało na 

omówieniu i wytłumaczeniu mechanizmów tworzenia projektu budżetu przez Burmistrza Ropczyc 

oraz Skarbnika. Radni mieli możliwość wyrażania opinii, zapytań i uzyskiwania odpowiedzi – na 

temat projektu budżetu oraz zgłaszania wniosków zgodnie z obowiązującą gminną procedurą 

budżetową. Część dyskusyjna procesu opiniodawczego skoncentrowała się na szeroko rozumianej 

gospodarce komunalnej oraz rozwoju gospodarczym. Komisja nie wypracowała wniosków 

dotyczących zmian w projekcie budżetu. Komisja przedkłada pod rozwagę Burmistrzowi wytyczną 

aby w ciągu roku wypracować środki na cele inwestycji infrastruktury na boisku sportowym na 

osiedlu Czekaj. Na sprawy zgłoszone przez poszczególnych radnych Burmistrz Ropczyc udzielił 

odpowiedzi na posiedzeniu komisji. Projekt budżetu gminy Ropczyce na 2017 rok, jednomyślnie 

uzyskał pozytywną opinię Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego.  

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego o zapoznanie z opinią komisji. 

Przewodniczący komisji radny p. Jan Ździebko – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Opinia 

Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w sprawie projektu 

budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok. Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r. dokonała analizy przedłożonego 

przez Burmistrza Ropczyc projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok. Charakterystyki 

głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych dokonał Burmistrz Ropczyc. W trakcie 

dyskusji nad projektem budżetu radni zgłaszali uwagi i spostrzeżenia dotyczące realizacji zadań w 

trakcie roku budżetowego. Członkowie Komisji nie zgłosili propozycji zmian do projektu uchwały 

budżetowej. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych w ciągu roku 

budżetowego Komisja wnosi o przeznaczenie ich na drogi gminne. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania projekt budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok, wraz z poprawkami organu 

wykonawczego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o ostateczne podsumowanie 

pracy Komisji Rewizyjnej nad projektem budżetu na 2017 rok. 

Przewodniczący komisji radny p. Stanisław Marć – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Opinia 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach z posiedzenia w dniu 2 grudnia 2016 roku w 

sprawie projektu budżetu gminy Ropczyce na 2017 rok. Projekt budżetu gminy Ropczyce na 2017 

rok, zawierający dane finansowo-rzeczowe, sporządzony i przedłożony organowi stanowiącemu to 

jest Radzie Miejskiej w Ropczycach - na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych został poddany procedurze opiniowania wynikającej z uchwały Rady Miejskiej w 

sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami zgłoszonymi przez organ 

wykonawczy.  Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie przez komisje Rady Miejskiej. 

Opinie Komisji: ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego, ds. oświaty, kultury i 
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sportu, ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ds. zdrowia i 

porządku publicznego – zostały dołączone do niniejszej opinii. Komisje, w tym Komisja Rewizyjna, 

nie zgłosiły propozycji nowych wydatków lub zwiększenia przewidzianych wydatków przy 

jednoczesnym wskazaniu źródeł finansowania. Pozostałe postulaty zawarte w opiniach komisji 

Komisja Rewizyjna uznaje za słuszne. Biorąc pod uwagę opinie komisji stałych, wszelkie 

wyjaśnienia  organu wykonawczego – Komisja Rewizyjna - w wyniku głosowania,  pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu gminy wraz ze zgłoszonymi poprawkami, na 2017 rok. Dodatkowo 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 grudnia zaopiniowała pozytywnie całokształt 

autopoprawek do projektu budżetu.  Ponadto Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce.     

 

Przewodniczący Rady powiedział, że następny punkt porządku pracy nad tym projektem uchwały 

dotyczy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym projekcie uchwały. Poprosił 

panią skarbnik o zapoznanie Rady z tą opinią. 

 

Skarbnik p. Beata Malec – Wysoka Rado! Otrzymaliśmy od Regionalnej Izby Obrachunkowej 

uchwałę RIO nr 27 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy 

Ropczyce na 2017 rok, która po rozpatrzeniu projektu uchwały działając na podstawie przepisów 

ustawy o izbach obrachunkowych wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego projektu z 

uwzględnieniem uwag zawartych w punkcie IV. Uwagi te dotyczyły wskazania aby przed podjęciem 

uchwały budżetowej na 17 rok uchwały okołobudżetowe które wcześniej już były przedstawione i 

zostały podjęte, żeby te uchwały przed podjęciem uchwały budżetowej zostały koniecznie podjęte. 

W uzasadnieniu we wskazanej uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej są wskazane założenia na 

podstawie, których burmistrz winien przedstawić projekt łącznie z przepisami dotyczącymi 

poszczególnych ustaw również łącznie z załącznikami, które należy złożyć aby taki projekt w ogóle 

był zgodny z prawem. W założeniach uchwały również są przedstawione wszelkie dane, wszelkie 

wielkości dotyczące dochodów gminy Ropczyce jakie państwo mieli przed sobą, wydatki budżetu, 

również przychody i rozchody, wszelkie założenia dotyczące ewentualnych nadwyżek, dotyczące 

prognoz jeżeli chodzi o dotacje celowe, również jeśli chodzi o dotacje, które zostaną udzielone z 

budżetu gminy Ropczyce na 2017 rok. Również projekt budżetu jest podstawą do opracowania 

założeń, które są zawarte w wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli byłyby pytania dotyczące 

wyjaśnień do uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej to jestem do dyspozycji.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały dotyczącej budżetu.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.  

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt budżetu, który Wysoka Rada otrzymała jest datowany 

na 15 listopada, w związku z tym, że Rada nie dysponuje projektem budżetu uwzględniającym te 

wszystkie poprawki – autopoprawki, bo wcześniej jak były autopoprawki to były uchwały jakby 

poprawione, teraz 2 autopoprawki, które pan burmistrz wprowadził, w tym momencie chcielibyśmy 

przegłosować – kto jest za przyjęciem tych dwóch autopoprawek i sprostował, że głosowanie będzie 

dotyczyć wszystkich przedłożonych radnym na piśmie autopoprawek.  

Głosowanie nad przyjęciem poprawek do projektu budżetu na 2017 rok przedłożonych przez 

Burmistrza Ropczyc.  

Poprawki zostały przyjęte przy: za 20 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.  

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały w całości.  

 

Uchwała w sprawie budżetu gminy Ropczyce na 2017 rok została przyjęta przy: za 20 głosów, 

przeciw 0, wstrzymujących się 0.  

Przewodniczący Rady zamknął punkt 5 porządku obrad. 
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6.  
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Ropczyce oraz streszczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o prognozie  -  Skarbnik Gminy 

– pani Beata Malec.  

Zgodnie z przepisami prawa, z procedurą Burmistrz Ropczyc oprócz projektu uchwały budżetowej 

na 2017 rok przedłożył również projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Ropczyce na lata 2017 - 2023. Na podstawie analizy Regionalna Izba 

Obrachunkowa wydała uchwałę nr 33 z 13 grudnia 2016 roku w sprawie projektu uchwały, w której 

zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały wieloletniej. Zgodnie z przepisami ustawy o 

finansach publicznych główne założenia dotyczące wymogów zostały zawarte w wieloletniej 

prognozie finansowej wskazujące dochody gminy, wydatki, dochody bieżące, majątkowe, wydatki 

bieżące, majątkowe, wynik budżetu oraz przeznaczenie ewentualnej nadwyżki lub sposób 

sfinansowania deficytu. Również określone zostały przychody i rozchody jednostki samorządu 

terytorialnego oraz wszelkie relacje na podstawie których wyliczane są współczynniki pozwalające 

na określenie sytuacji finansowej gminy Ropczyce. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej przedstawiony został i opracowany zgodnie z założeniami. Wszelkie wydatki i 

dochody w wysokości, które wcześniej były zawarte w uchwale budżetowej na 2017 rok, również są 

zawarte w formie tabelarycznej w wieloletniej prognozie finansowej z podziałem na dochody 

budżetu, dochody bieżące, majątkowe, wydatki oraz pozostałe czynniki, które wpływają na 

określenie współczynników. Tych kwot nie będę powielać. Przeczytam tylko te założenia, które są 

określone w formie tabelarycznej i przedstawione w prognozie finansowej. Z danych zawartych w 

prognozie długu na lata 2017-2023 wynika, że kwota zobowiązań z tytułu planowanych do 

zaciągnięcia w 2017 roku kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi 4 755 000 zł. Spłata 

zobowiązań jest rozłożona następująco: w 2017 roku planowany wskaźnik to 4,90%, 5,78 %  

w 2018 roku. W 2019 wskaźnik 5,14% przy dopuszczalnym 9,12%. W 2020 jest planowane 4,95% 

przy dopuszczalnym 10,97%. W 2021 roku jest to procentowy udział planowanych dochodów w 

wysokości 4,13% przy dopuszczalnym 11,34%. W 2023 jest to wskaźnik 2,34% przy dopuszczalnym 

10,67%. Są to wszelkie potrzebne wskaźniki, na podstawie których badana jest wiarygodność gminy 

Ropczyce. Na podstawie danych projektu Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła opinię jak 

wcześniej wspominałam. 

 

7. 

7.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2017 r. – Kierownik Referatu 

Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – pan Łukasz Charchut. 

Projekt dotyczy przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2017 r. Uchwała realizowana będzie poprzez 6 zadań 

szczegółowo określonych w projekcie. Środki na realizację programu to 275 000 zł na dotacje 

celowe i 40 000 zł na działalność komisji alkoholowej. Środki będą pochodzić z opłat za sprzedaż 

alkoholu.  

 

Radny pan Andrzej Rachwał – przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego 

przedstawił opinię z posiedzenia Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego w dniu 15 grudnia: Po 

przeprowadzonej analizie, pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał przedłożone na sesję Rady 

Miejskiej w sprawach: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2017 r. oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2017. 
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Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2017 r. została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

7.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2017 – Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i 

Obywatelskich - pan Łukasz Charchut. 

Projekt dotyczy przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na 

rok 2017.  Uchwała będzie realizowana poprzez 3 zadania szczegółowo określone w projekcie. 

Środki również będą pochodzić z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu. Środki na 

realizację programu to 45 000 zł, z czego 35 000 zł to dotacje celowe, 10 000 zł programy 

profilaktyczne w szkołach. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że opinia do tego projektu uchwały została już przedstawiona. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

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

 

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

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ropczyce i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania dotacji – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – pan 

Stanisław Mazur. 

Tą uchwałę proponuje się dlatego, że nastąpiła w ostatnich tygodniach nowelizacja ustawy  

o oświacie w art. 80 i 90 i właśnie uchwała, która była podejmowana pierwotnie w 2014 roku, 

następnie w 2015 teraz musi być nowelizowana ze względu na wprowadzenie w ustawie 

sformułowania - podstawowa kwota dotacji. Ta podstawowa kwota dotacji to są wydatki bieżące 

przewidziane na jedno dziecko w przedszkolach czy jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez 

gminę, pomniejszonych o opłatę stałą tzw. złotówkę w przedszkolach, którą ponoszą rodzice, opłatę 

za wyżywienie, dotacje unijne jeśli takie są, subwencje na dzieci niepełnosprawne czyli objęte 

wczesnym wspomaganiem jak również zajęciami z rewalidacji. To jest zmiana dotycząca nowej 

uchwały. Również zmianie uległy terminy aktualizacji stawek na dziecko. Do tej pory było, że 

nowelizujemy stawki co miesiąc, natomiast teraz wprowadzono dwa terminy: w miesiącu po 

miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej oraz drugi termin – w 

październiku roku budżetowego. Są również załączniki w tej uchwale, one nie uległy zmianie w 

zasadzie wcale. W załączniku nr 1, 2, 3 i 5 dołożono nową kolumnę, gdzie jest określona ilość 

dzieci, które objęte są zajęciami rewalidacyjnymi. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wykonanie uchwały powierza 

się panu burmistrzowi. Traci moc uchwała numer XVI/145/15 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 27 listopada 2015 roku. 

 

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

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał o których mowa w punkcie 7 tj. 7.3, 7.5. i 7.6. 

 

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

na terenie Gminy Ropczyce i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 

została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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7.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Ropczycach – 

Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych.  

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, udziału ½ części, 

należącego do gminy Ropczyce, w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce, jako działka ewidencyjna nr 485/4 o 

powierzchni 119 m2. Działka stanowi własność gminy w ½ części. Zbycie udziału nastąpi na rzecz 

współwłaściciela udziału pozostałej posesji. Nieruchomość jest położona przy skrzyżowaniu ulic 

Świętej Barbary, Piłsudskiego i Wyszyńskiego.  

 

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

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

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał tj. 7.4. i 7.5. 

 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Ropczycach została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

7.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych – Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef 

Drozd. 

Przedstawiam uchwałę w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych, która dotyczy dopłaty do gospodarstw 3 +. Ustala się dopłatę do 1 m3 wody 

doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa 

domowe 3+, w wysokości 0,35 zł na okres od 01.01.2017 do 28.08.2017 roku, czyli do czasu 

obowiązywania taryfy bo taryfa obowiązuje od sierpnia 2016 do sierpnia 2017, stąd zachodzi 

konieczność podjęcia tej uchwały. 

Ustala się dopłatę do 1 m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni 

ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,85 zł brutto na 

okres od 01.01.2017 do 28.08.2017 roku. W przypadku gospodarstw domowych 3+ woda będzie 

kosztować 2,85 zł za m3, natomiast ścieki 6,11 zł za m3. 

 

Uchwała w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

została podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 3. 

 

7.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok – 

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 903 866 zł, zmniejsza się również dochody o kwotę 14 500 

zł. Po stronie zwiększającej dochody są przede wszystkim kwoty dotyczące przyznanych dotacji na 

świadczenie wychowawcze program 500+ 363 814 zł oraz środki na świadczenia rodzinne w kwocie 

389 852 zł. Po stronie dochodów również zwiększającą kwotą są darowizny od przedsiębiorców na 

iluminacje świąteczne w mieście Ropczyce w kwocie 8 000 zł oraz środki na dofinansowanie tzw. 

wpłaty od właścicieli działek Pod Pałacem na budowę infrastruktury w kwocie 97 000 zł. Pozostałe 

zwiększenia dotyczą przesunięć pomiędzy realizacją już dochodów w ramach jednostek 

realizujących zadania urzędu miejskiego. Tabela nr 1 przedstawia poszczególną klasyfikację 

zwiększającą i zmniejszającą dochody. Równocześnie zwiększa się wydatki budżetu również o 

kwotę 903 866 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 14 500 zł. Poszczególne zmniejszenia  

i zwiększenia  przedstawia tabela nr 2 według klasyfikacji budżetowej zgodnie z realizacją zadań 

poszczególnych referatów czy jednostek realizujących zadania. Również projekt uchwały dokonuje 

przesunięcia pomiędzy wydatkami w kwocie 58 000 zł. Przede wszystkim jest tutaj przesunięcie na 

uzupełnienie dotacji celowej dla przedszkoli w ramach których nasze dzieci uczęszczają do innych 

gmin, jest to przesunięcie z zadania inwestycyjnego projektowanie kanalizacji sanitarnej dla 
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miejscowości Brzezówka w kwocie 37 000 zł oraz przesunięcia dotyczące realizacji zadań przez 

placówki oświatowe.  

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

7.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego - Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – pan Stanisław Mazur. 

Tak jak pan burmistrz powiedział dosłownie w ostatnich dniach ukazała się nowelizacja ustawy o 

systemie oświaty. W dotychczasowej ustawie oświatowej było zapisane, że rada gminy określa 

wysokość opłat za korzystanie z przedszkola wynoszące ponad bezpłatne 5 godzin dziennie, w tej 

grupie były również dzieci 6 – letnie. Natomiast obecnie w ustawie wykreślono dzieci 6 – letnie. 

Został zapis, że rada gminy określa odpłatność za dzieci do lat 5. Tylko taka zmiana nastąpiła w tej 

uchwale. Pozostałe zapisy są bez zmian. 

 

Uchwała w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego została podjęta 

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

 

8. 

Przewodniczący Rady powiedział, że:  punkt 8 porządku obrad to przyjęcie planu pracy Rady 

Miejskiej w Ropczycach, jak zwykle jest to program ramowy, który będzie w zależności od potrzeb, 

w zależności od tego nad czym będziemy pracować – mógł być zmieniany, jest to plan standardowy, 

dotyczy tego czym głównie zajmujemy się przez cały rok, natomiast jeżeli będą inne okoliczności, 

żeby coś do tego planu wnieść, będziemy to wnosić. Spytał czy są inne propozycje do tego planu. 

Brak zgłoszeń. 

Plan pracy Rady Miejskiej w Ropczycach na 2017 rok został przyjęty przy: za 20 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0. 

 

9. 

Burmistrz p. Bolesław Bujak (sprawozdanie za 2016 rok) – Panie Przewodniczący, Szanowne 

Prezydium, Wysoka Rado! Jak Wysoka Rada wie sprawozdanie mamy składać obligatoryjnie w 

momencie przedłożenia opisowego i finansowego sprawozdania w miesiącu maju i czerwcu, termin 

zawity to 30 czerwiec, na pewno jak zawsze się wyrobimy, pewnie będą dokładne dane odnoszące 

się do fotografii naszej gminy za bieżący, obecny rok, ale zwyczajem jest, że zwykle na koniec roku 

się w jakiś sposób podsumowuje rok. Ponieważ tak się składa, że ja będę chciał się zwolnić z 

ostatniej sesji zapowiedzianej przez pana przewodniczącego na 30-go, to bym prosił bym się mógł 

odnieść do tego roku wcześniej w kilkunastu zdaniach. 

Wysoka Rado! Po pierwsze to bardzo dziękuję za jednogłośne przyjęcie budżetu, bardzo dziękuję. 

To jest nie tylko przyjęcie bardzo ważnego dokumentu, o którym mówiłem wcześniej ale też taki 

wyraz, że dla kierunków wydatkowania środków gminnych będących w dyspozycji gminy, dla 

kierunków rozwoju z grubsza się zgadzamy, bo oczywiście nie chodzi o szczegóły tylko o kierunki, 

kierunki rozwoju dlatego, że prawie na każdej sesji zwyczajowo w każdej gminie dokonuje się 

zmian tego podstawowego dokumentu, który się nazywa budżet gminy. Bardzo dziękuję więc 

wszystkim tym raz jeszcze, którzy nad nim pracowali, przede wszystkim dziękuję Wysokiej Radzie 

za zaufanie. Będziemy jeszcze o tym budżecie sporo mówić i będziemy przez przyszły rok, daj Boże 

wszyscy, się zmagać z realizacją tego budżetu i by się go udało zrealizować choćby tak jak ten za 

2016 rok, któremu chcę poświęcić kilka zdań.  

Wysoka Rado! Gdy chciałbym się odnosić do tego roku, który mija to chciałbym przede wszystkim 

też podziękować za to co jest najważniejszą istotą bo według mojej oceny nie zawsze chodzi o 

realizację wielu zadań, które nazywamy inwestycyjnymi, których można by wyliczyć od 1 do 50 w 
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naszej gminie, nie chodzi tylko o realizację wielu kompetencji, które w samorządzie mamy takie 

wash and go, wszystko, na wszystkim się musimy po trochu znać, wszystko musimy koordynować 

od szeroko rozumianej bardzo szczegółowej pomocy społecznej po kulturę a po drodze wiele, wiele 

różnych odniesień choćby związanych z decyzjami administracyjnymi, które dotyczą powiedzmy 

życia naszych mieszkańców. Szanowni Radni, Szanowni Państwo! Dziękuję za atmosferę pracy, za 

ten mijający rok w Radzie Miejskiej, ona jest podstawą dobrej pracy pozostałych naszych agend, w 

których jest również Urząd Miejski, są jednostki organizacyjne, są spółki, oddziałujemy na wiele 

jednostek, których w samej oświacie jest 18 i na wiele innych grup ludzi pracujących choćby 

społecznie w stowarzyszeniach, wymienię tylko jedno z większych stowarzyszeń niezwykle 

ważnych, na które też przeznaczamy sporo bo ponad milion np. straże i mógłbym wymieniać wiele 

innych organizacji. Więc ja zakładam, że kotwicą przyzwoitych w miarę dobrych wyników gdy się 

podsumowuje pewne okresy jest atmosfera i zawsze zachęcam żeby grupy ludzi, które pracują w 

mniejszych zespołach, w większych zespołach dbały o w miarę możliwości dobrą atmosferę, 

przyzwoitą atmosferę w pracy. Ona jest źródłem dobrych wyników i dobrych efektów. Bardzo 

dziękuję za ten mijający rok państwu przewodniczącym osiedli i sołtysom, oczywiście paniom i 

panom. Bez wsparcia tych grup społecznych, rad sołeckich i rad osiedlowych nasze możliwości 

byłyby jako Rady Miejskiej, jako urzędu bardzo znacząco ograniczone. To nie tylko chodzi o 

podpowiedzi, nie tylko chodzi o wnioski ale tu chodzi o tą codzienną, żmudną pracę z naszymi 

mieszkańcami, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy po to by służyć naszym mieszkańcom czy 

realizować zadania, które są naszą pracą zawodową czy pracą społeczną. Ta praca sołtysów czy 

przewodniczących osiedli jest nieoceniona jako szefów rad sołeckich i rad osiedlowych więc zawsze 

o tym pamiętam i staram się o tym mówić żeby to docierało do naszych mieszkańców, do naszych 

obywateli, są  takimi wójtami w tych naszych jednostkach pomocniczych.  

Szanowni Państwo chcę powiedzieć tak, że największym naszym sukcesem jest gospodarka, ona jest 

ważna, ona jest podstawowa i pewnie takim efektem nie tylko mijającego 2016 roku ale całej 

kadencji śmiem twierdzić dziś jest nowo powstały, wybudowany i oddany do użytku zakład Aero 

Gearbox bardziej znany pod hasłem Rolls Royce. Przypominam, że Rolls Royce ma tam tylko 50% 

udziału co prawda wiodący taki kierowniczy udział organizacyjny ale to jest 50% kapitału. Ten Rolls 

Royce to jest inwestycja rzędu 120 milionów złotych to jest tyle ile wynosi trochę więcej niż 

całoroczny budżet. Ale proszę pamiętać, że z całorocznego budżetu tylko 15% możemy przeznaczyć 

na inwestycje, więc ile byśmy musieli lat składać nasze nadwyżki ponad wydatkami bieżącymi by 

wybudować i uzbroić taki zakład. Oczywiście to jest tylko takie porównanie bo nie naszym 

zadaniem, nie naszą kompetencją jest działalność gospodarcza. Ale chcę przypomnieć, że to nigdy 

nie jest wynik jednego roku pracy żeby taki zakład powstał. Gdyśmy tworzyli kilka lat temu strefę 

ekonomiczną w Ropczycach w dwóch ruchach, w dwóch okresach tośmy postawili podstawę 

piramidę pod ten właśnie zakład, który kilka tygodni temu rozpoczął działalność gospodarczą. A 

było to przecież kilka lat temu. Przez ten czas uzbrajaliśmy ten teren czy te tereny, wykupywaliśmy 

od osób fizycznych, scalaliśmy, uchwalaliśmy studium zagospodarowania przestrzennego, 

uchwalaliśmy szczegółowy plan zagospodarowania, zmienialiśmy pod potrzeby tego inwestora ten 

szczegółowy plan zagospodarowania, wydawaliśmy pieniądze, konsultowaliśmy wielokrotnie na 

różnych gremiach bo takie są procedury i oczywiście negocjowaliśmy. Proszę pamiętać to było. 

Gdyby ktokolwiek zapytał dziś dlaczego ten zakład tu powstał, na Podkarpaciu i w Ropczycach to 

nie wierzcie, że w tym miał rolę ktokolwiek z ludzi osobowo, absolutnie nie, tym najważniejszym 

dokumentem, który scalał wysiłki, nasze wysiłki i wielu ludzi nie tylko poza tą salą  to był Certyfikat 

Najbezpieczniejszej Lokalizacji Inwestycji roku 2014 jaki otrzymaliśmy z Polskiej Agencji 

Inwestycji i Rozwoju w Warszawie jako najlepsza lokalizacja inwestycji Województwa 

Podkarpackiego. Ten certyfikat mamy, trzymamy i on był magnesem przyciągającym poważnych 

inwestorów. A to że było inwestorom blisko bo po sąsiedzku była ich współwłasność ówczesny 

zakład Hispano Suiza dzisiaj Safran to już jest nasze szczęście. To już jest nasze szczęście bo każdy 

kto inwestuje w obcym kraju, w obcym terenie szuka lokalizacji bezpiecznej a ten certyfikat to była 
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gwarancja państwa, że tam kto się decyduje inwestować to jest to teren bezpieczny z różnych 

względów, nie traktujmy to tylko przeciwpowodziowo bo to nawet nie o to chodziło. Więc szanowni 

państwo na bazie tego dokumentu udało się nam tak prowadzić rozmowy, że zdecydowali się u nas 

zlokalizować, a to że udało się nam w ramach tych negocjacji odwrócić uwagę i nie wymusić na nas 

w drodze zapisu notarialnego ulgi podatkowe czyli zwolnienia podatkowego na 5 lat czego nie udało 

się na przykład samorządowi w Sędziszowie to jest już nasz absolutny sukces i tutaj w ramach tego 

sukcesu pewnie najbardziej dziękuję dwóm osobom, mówię najbardziej czyli R.Kuraszkiewiczowi i 

panu J.Krzychowi, tym dwóm kierownikom jeśli mówię o całokształcie spraw związanych z tymi 

wszystkimi planami, strefą ekonomiczną, negocjacjami i przygotowaniem. Jeśli ktoś mówi, 

ktokolwiek w tym kraju powie to ja załatwiłem, że ta lokalizacja jest w Ropczycach to ja się mogę z 

tego bardzo uśmiechać bo myślę sobie, że jak ktoś to mówi to nie zna jak to wszystko chodzi, nie 

zna procedur od podszewki. Trzeba by żeby ktoś pobył wójtem przynajmniej jedną kadencję żeby 

zrozumiał jak to wszystko się rodzi, nigdy szybko, nigdy w jednym roku, nigdy nikt jeden nie ma 

zasług. Żebyście też państwo nie sądzili, że chciałbym sobie tu przypisywać jakiekolwiek zasługi bo 

nas wielu, wielu pracowało i też ważne decyzje Wysokiej Rady i te inwestycyjne i te dotyczące 

zakupu terenu i te o uzbrojeniu tego terenu. Nigdy nie było naszą główną myślą to by skupywać 

teren i na tym znacząco zarobić nie bacząc o interesy gminy w rachunku ciągnionym. A w rachunku 

ciągnionym to choćby ten podatek od nieruchomości, choćby te dochody ludzi, którzy w tym 

zakładzie będą pracowali nie dziś ale przez najbliższe 30 lat. To nie jest zakład, w którym ludzie 

dokonują obsługi finansowej wielkich podmiotów globalnych i po roku dwóch jak się coś 

inwestorom nie spodoba albo będzie duża presja na płace to biorą komputery i przenoszą na 

Słowację albo na Ukrainę czy do Indii. Tego zakładu nie da się zabrać i przenieść w ciągu 

najbliższych przynajmniej piętnastu, dwudziestu lat. I to jest istotne i to jest ważne bo stawiamy 

podstawy ekonomiczne i zachęcamy też innych inwestorów, że jeśli tu może być poważna 

inwestycja amerykańska UTC czytaj Gloria bo siedzibę ta globalna firma ma na Florydzie więc w 

ten sposób mówimy, że jest to firma amerykańska czy obok niemiecka czy też druga amerykańska 

Wytwórnia Pasz i teraz inwestycja brytyjsko-francuska, to wzmacnia ten nasz teren inwestycyjny na 

Czekaju i powoduje, że wielu inwestorów poważnych jeśli tylko my spełnilibyśmy warunki i kryteria 

tu, uzna że lokowanie kolejnych inwestycji jest bezpieczne. Bo jak oni tu zainwestowali to znaczy, 

że dokładnie to przeanalizowali mają dobre zdanie i ocenę. Tylko my mamy jeden problem, którego 

nie ma na przykład sąsiedni Sędziszów, my nie mamy wolnych gruntów, które byłyby naszą 

własnością, to ten wielki problem skupywania - od prywatnych właścicieli; mieszkańców Ropczyc, 

mieszkańców ościennych gmin, terenów, które są a naszym znaczeniu przeznaczone pod lokalizację 

inwestycji i to musimy robić. Jeśli chcemy ściągać następne inwestycje rodzące się nie tylko z 

naszego wewnętrznego gminnego kapitału, nie czytaj budżet gminy, tylko gminnego to wielu osób 

inwestorów pochodzących z naszej gminy, jeśli chcemy przyciągać zewnętrznych to musimy mieć 

nieruchomości scalone o powierzchni minimum 5 hektarów i więcej.       

Wysoka Rado!  Tu mógłbym dodać, że znaczenie tego roku to również, to ja uważam, bardzo 

znaczący rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tutaj największe podziękowanie i szacunek, ukłon 

w kierunku prywatnych inwestorów. Spółka Rega Yacht rozwija swoją drugą podstawę swojej 

działalności gospodarczej w sposób bardzo korzystny dla miasta, to tylko w ostatnich dwóch latach 

oddali, trzeba tu przyznać im jako wielki plus, 94 mieszkania w rejonie osiedla Północ. 94 rodziny w 

większości młode rodziny będą tam zamieszkiwały a pracujący ludzie będą szukać pracy i tu 

pieniądze w Ropczycach wydawać co jest niezwykle ważne. W tym rejonie więc musimy 

obudowywać tą infrastrukturę bo tam też przecież niespełna rok temu, kilka miesięcy temu 

oddaliśmy też my w ramach TBS-u 24 mieszkania, które 22 są już dzisiaj zamieszkiwane i mamy 

wielką nadzieję, że w przyszłym roku 2 kolejne bloki siłą też i prywatnego dewelopera będą 

budowane i siłą TBS-u. I takich inwestorów prywatnych, którzy wykładają pieniądze, kupują 

nieruchomości, przekształcają, budują domy i sprzedają popieramy, wspieramy i takich oczekujemy. 

To budownictwo mieszkaniowe jest niezwykle istotną, ważną, dźwignią rozwoju Ropczyc. Tu 
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zatrzymuje młodych ludzi, młode rodziny, daje podstawę by nasze przedszkola, nasze szkoły nie 

były puste, by ten współczynnik również i tych subwencji i dotacji był w miarę przyzwoity.  

Wysoka Rado! Mam nadzieję, że te elementy w przyszłym roku będziemy kontynuować. Mam 

nadzieję, że rozwój gospodarczy na Czekaju i poprzez firmy; Weldon rozbudowa i poprzez nową 

firmę rzeszowską, która na dobrze sądzę, że zainstalowała się obok Cukrowni na 20 hektarach, mam 

wielką nadzieję, że uda nam się sprostać wyzwaniu by pomóc wykupić kolejne 12 hektarów w 

obrębie omawianym i by kolejna firma mogła zainwestować pod koniec przyszłego roku bo taką 

żeśmy podpisali wstępną umowę że nasze działania będą określone, w punktach rozpisane, 

zmierzające do tego, że spółka ta zainwestuje w firmę przeładunkową, która może zatrudnić za 

półtora roku w granicach 120 pracowników na 12 hektarach dając pracę wielu przedsiębiorcom w 

sferze przewozu transportu drogowego. To są namacalne możliwości ale żebyśmy je zrealizowali 

musimy poświęcić dużo czasu, wysiłku, pracy, która jest pracą obok tych wszystkich 

obowiązkowych innych kompetencji, które wykonujemy.          

Wysoka Rado! Gdyby mówić o naszych samorządu wprost działaniach w mijającym roku to trzeba 

by powiedzieć, że dźwignią rozwoju są pieniądze. Pieniądze nasze nie za duże jak to wcześniej 

mówiłem na bazie projektu budżetu już na przyszły rok. Pieniądze, które jeżeli udaje się pozyskać z 

różnych innych źródeł z zewnątrz to stanowią o tym szybszym rozwoju. Bardzo się cieszę, że mamy 

dobry zespół pracowników do pozyskiwania środków finansowych ze wspomnianym już 

kierownikiem dr Robertem Kuraszkiewiczem i że mamy rozumiejący się zespół współpracowników 

pozostałych w Urzędzie Miejskim i w pozostałych spółkach i jednostkach organizacyjnych o czym 

świadczy i sukces Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na czele z prezesem pozyskującym ponad 

5 380 000 na oczyszczalnię ścieków, do której trzeba podobną kwotę wyłożyć i do której my wprost 

z budżetu z dochodów własnych poprzez podniesienie kapitału chcemy dołożyć ¼. ¼ oczywiście w 

okresie tych 3 lat dozując od tego roku 300 pewnie 400 tysięcy bo takie były uzgodnienia. Więc 

szanowni państwo nie chcę wymieniać na co pozyskaliśmy środki finansowe w tym roku ale za to 

bardzo dziękuję. Te środki zostały uruchomione i mamy na przyszły rok już zakontraktowane środki 

w wysokości ponad 7 milionów co ma swoje odniesienie w kwotach zapisanych w uchwalonym 

przed chwilą budżecie i mam nadzieję, że to nie jest wszystko i że to jest dobry zaczątek, jak 

drożdże, do próby pozyskiwania i że do skutecznego pozyskiwania kolejnych środków i na OZE dla 

ludzi. Dzisiaj odbyło się u nas spotkanie, tak przeplatam trochę o bieżących sprawach, z burmistrzem 

Dębicy i z jego współpracownikami, z naszym zespołem. Raczej dograliśmy wreszcie do końca, że 

połączymy siły w ramach MOF-u i wnioski na odnawialne źródła energii będą przygotowywane w 

grupie wnioskodawcy z miasta Dębica i nasi wnioskodawcy w liczbie około 400. Da to pełny 

wniosek jeśli chodzi o tą niezbędną optymalną kwotę dofinansowania i myślę, że będziemy już w ten 

sposób konkurencyjni po 24 chyba lutym bo wtedy jest ten termin składania tych wniosków i że 

pozyskamy znów kilka milionów złotych dla osób fizycznych, które decydują się inwestować w 

OZE z ich 30% udziałem. To tak przy okazji żeby to się też rozchodziło i żeby też była ta wiedza. 

Szanowni państwo oczywiście liczę na to, że nasze wnioski, które są na granicy rozstrzygnięcia 

pozytywnego jak budowa przebudowa drogi Przemysłowej jak doposażenie szkół, naszych szkół 

podstawowych i gimnazjalnych w sprzęt niezbędny komputerowy, tablice interaktywne itd., że to 

jest na granicy decyzji pozytywnej i że tak się stanie. Dzisiaj uzgadniałem ze Starostą, że mamy 

zgodę Starosty, mam nadzieję, że również i rady powiatowej jeśli zdecydujemy się przejąć od 

powiatu zarząd i utrzymanie drogi powiatowej Lubzina – Brzezówka – Czekaj pod kątem złożenia 

chyba 16 stycznia o ile się nie mylę wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę, 

przebudowę dróg lokalnych. Ponieważ jednak po ostatniej rozmowie i kolejnej rozmowie Starosta 

nie decyduje się złożyć na tą drogę wniosku lokując obydwa możliwe wnioski na teren gminy 

Sędziszów, to jest ich prawo i ja nie chcę tu w jakikolwiek sposób tego oceniać, to próbuję pomóc 

sprawie poprzez przejęcie przygotowania całego wniosku. Jutro odbędzie się u nas wewnętrzny 

zespół z kierownikami, jeśli podejmiemy taką decyzję to najprawdopodobniej na następnej sesji 

nasza Rada i rada powiatu zamienią się tymi uchwałami; oni przekazują nam w zarząd na ten 
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określony czas, my przejmujemy w zarząd, przygotowujemy wniosek, składamy i oby się udało. 

Jakby się udało to jest szansa 85% wziąć środków, przebudować tą jedną z dłuższych dróg 

powiatowych  dzisiaj o trochę gorszym stanie technicznym. Nie powiem najgorszym stanie 

technicznym ale trochę gorszy stan techniczny, jeśli się nie uda, to ja zrobiłem wszystko żeby pomóc 

sprawie wychodząc naprzeciw deklaracjom powiatu. Wysoka Rado! Więc nie omawiam 

szczegółowo na co i ile zdobyliśmy jeszcze pieniądze w mijającym roku ale powiem tak, że 

oczywiście jest taka szansa przed każdą gminą przez najbliższe 4 lata zdobywać pieniądze nie tylko 

ze środków europejskich ale i innych. Będziemy to robić. Jeśli w tej materii inne osoby, instytucje 

mogłyby nam pomóc ze sfery tej dzisiaj rządzącej to bylibyśmy bardzo wdzięczni, na pewno byśmy 

pamiętali, na pewno byśmy się taką radością podzielili, więc zapraszam tutaj do współpracy.  

Wysoka Rado! Gdyby mówić konkretnie o inwestycjach to ja tylko wymienię z tytułu. 

Zakończyliśmy kolejny etap rozbudowy budynku OSP w Lubzinie. Zakończyliśmy tak naprawdę 

rozbudowę krytej pływalni, myślę, że ta modernizacja zakończona. Przed nami co najwyżej 

gdybyśmy pozyskali środki finansowe jeszcze modernizacja basenów otwartych pod taki quasi 

aquapark bo dzisiaj jest to basen taki jaki był 20 lat temu. Ale przy tym basenie otwartym przypomnę 

żeśmy zmodernizowali całkowicie przebudowali sanitariaty i szatnie, to już poprawia estetykę i nie 

tylko. Zrobiliśmy kolejny krok i etap w zakresie budowy budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce. 

Przypomnę o rozpoczęciu rozbudowy zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy, o budowie 

placu zabaw na Czekaju przy przedszkolu przy szkole, że wybudowaliśmy kanalizację deszczową na 

ulicy Przemysłowej właśnie pod ten zakład Aero Gearbox. To było nasze ostatnie zobowiązanie 

któreśmy w terminie skutecznie zrealizowali wykładając kwotę pół miliona złotych. To też jeden z 

elementów naszych jakby kosztów by ta inwestycja mogła tam być budowana i mogła powstać. 

Zrobiliśmy duży krok już i inwestycyjny w zakresie uzbrojenia osiedla Pod Pałacem czyli na teren 

tego osiedla ściągnęliśmy oczywiście duża w tym zasługa i pomoc PUK-u bo PUK wykonał na swój 

koszt prace kanalizacyjne i wodociągowe my zaś zapłaciliśmy z budżetu gminy za materiały. Ja 

przypomnę, że rozpoczęta budowa długo oczekiwana przebudowy i modernizacji domu kultury w 

Witkowicach i przy okazji też i OSP. Przypomnę, że oddaliśmy jedną nawierzchnię poliuretanową 

sztuczne boisko w Gnojnicy Woli. To jest taki ukłon i podziękowanie dla aktywności radnego Fica i 

również i obywatela Gnojnicy Roberta Darłaka syna znanej nam postaci śp. przewodniczącego Rady 

bo to ich aktywność i taki pomysł, że to się uda zdecydował o tym, że z tych skarp i lasów i można 

by powiedzieć wyłączonego terenu, dzisiaj są piękne boiska szkolne i dlatego postanowiliśmy, że 

tam będzie to pierwsze boisko budowane i skutecznie mimo że szło nam jak po grudzie z realizacją 

czyli z przeprowadzeniem formalności związanych z budową w tym roku tych dwóch boisk 

sztucznych. Ale Małą dokończymy, Mała jest w zasadzie, w 80% zrobiona i na wiosnę mam 

nadzieję, wcześnie, zakończymy budowę tego drugiego boiska. Wykonaliśmy Wysoka Rado dużo 

spraw w zakresie projektowym. Żeby uruchomić termomodernizację 13 budynków, jeden fizycznie 

jest uruchomiony w Witkowicach, wydaliśmy ponad 210 000 złotych na dokumenty 

przygotowawcze. Było ich bardzo wiele, od koncepcji poprzez oczywiście dokumentację związaną z 

czystą termomodernizacją tzw. audyt termomodernizacyjny poprzez projekt techniczny wykonawczy 

poprzez projekty budowlane, kosztorysy. To wszystko są osobne zlecenia, osobne prace, ktoś to 

zleca, ktoś to pilnuje, ktoś nadzoruje, ktoś to uzgadnia, więc i tej pracy i pieniędzy sporo ale jest 

sukces bośmy w to wierzyli i zrobiliśmy dobry wniosek i ostatecznie te 5 milionów 360 tysięcy 

dotacji jest. W tym będzie nasz znaczący udział ze środków własnych. Wszystko jest finansowo 

spięte. Teraz duża robota przed naszymi dwoma, trzema nawet czterema referatami bo ktoś musi 

przygotować przetarg, ktoś musi go przeprowadzić, ktoś musi nadzorować, rozliczyć, ktoś musi to 

później pod względem faktur, zapisów też rozliczyć, zapłacić i odprowadzić wszędzie należne 

podatki itd.. To się tak wszystko dobrze mówi ale to jest mnóstwo różnej roboty rozłożonej na wielu 

pracowników. I proszę pamiętać, że mamy ważne projekty, jest ich dużo, przygotowany projekt 

techniczny prawie gotowy hali, którą chcemy rozpocząć. Wysoka Rada dała zgodę na to, że w 

naszym budżecie mamy tą kwotę 1 800 000, to jest początek, ja sądzę, że w przetargu nie powinna to 
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być kwota większa niż 5 milionów, głęboko w to wierzę, że około półtora miliona powinniśmy 

zdobyć środków finansowych, zapraszam wszystkich, którzy mogą nam pomóc w argumentacji na 

pozyskanie środków finansowych na tą budowę hali, przede wszystkim w Ministerstwie Sportu bo ze 

środków europejskich takiej możliwości nie ma i to wiemy. Szanowni państwo, mamy gotowy 

prawie projekt na budowę szkoły w Brzezówce. Ja w tą szkołę wierzę, szkoła dla 6-ciu klas, 4 klas 

sformalizowanych, zerówki i nauczania początkowego. Ja w to wierzę bo ja wiem, że tak duża 

wioska jak Brzezówka powinna mieć szkołę. Jeżeli nie, to w innych szkołach przyległych w 

Lubzinie i na Czekaju w najbliższych 10-ciu latach będziemy musieli tworzyć podwójne klasy, a to 

się nam nie opłaca. Uważam więc, że lepiej wydać milion złotych na budowę nowego obiektu i 

utrzymać szkołę licząc, że z roku na rok będzie w tej szkole więcej dzieci. To zadanie stawiam sobie 

i proszę Wysoką Radę aby po różnych pytaniach i analizach zaakceptować taką koncepcję bo ona 

może spowodować, że w tej kadencji oddamy tą szkołę do użytku i zobaczymy czy nasze decyzje się 

później w praktyce zrealizują. Mamy prawie gotowy, czyli za dwa, trzy miesiące, projekt 

przedszkola i żłobku w Lubzinie. Uważam, że w tej kadencji byłoby dobrze oddać go do użytku. Nie 

tylko zacząć ale oddać do użytku. Tutaj dodam, że jest pilna sprawa jeżeli chcemy podołać  

oczekiwaniom młodej części społeczeństwa naszej gminy wybudowania lub adaptacja obiektu pod 

następny żłobek w samych Ropczycach. Dzisiaj oczekuje na miejsce w żłobkach ponad 40 mam i nie 

są w stanie ulokować swoich dzieci w naszych żłobkach samorządowych. Wniosek, że jest to 

problem bo takiego problemu nie mamy z dziećmi do przedszkoli czyli w tym wieku nawet trzech bo 

jeszcze nie jest to naszym prawnym obowiązkiem ale nawet takich dzieci 3-letnich nie ma aż tylu 

oczekujących co do żłobka. Więc jeśliby ktokolwiek z Wysokiej Rady czy z państwa mógł nam 

podpowiedzieć gdzie, jak, to byłbym wdzięczny, czy nie dopatrzylibyśmy się jakiegoś obiektu do 

adaptacji, do modernizacji. Nie ukrywam, że na dziś założyliśmy, że możemy pójść w kierunku 

przekształceń budynku OSP na Granicach. Czy tak się stanie to czas pokaże, najpierw niech się 

wypowie Wojewoda a później będziemy dalej konsultować, ale to nie jest wszystko i to dalej jest 

poza kwestią, że żłobek w Ropczycach też jest potrzebny. Projektujemy kanalizację dla Brzezówki, 

dla Gnojnicy jesteśmy na etapie końcowym. Projektujemy największy wodociąg od Lubziny do 

Niedźwiady Dolnej wraz oczywiście z przepompowniami, zbiornikami. Jesteśmy też na etapie takim 

końcowym. Zakupiliśmy co było bardzo istotne teren pod te zbiorniki. Teraz umożliwia nam to 

projektowanie już techniczne tych zbiorników i albo uda się uzyskać środki finansowe europejskie, 

jeżeli się nie uda to będę płakał dlatego, że uważam, że pas gmin, powiatów w środku województwa 

został źle potraktowany jeśli chodzi o warunki wstępne do przypisania punktów w konkursach jeżeli 

chodzi o środki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tutaj jesteśmy potraktowani trochę 

niesprawiedliwie i pewnie dyskusja już nic tutaj nie da. Wysoka Rado! I oczywiście 

przygotowaliśmy się do uzbrojenia terenów pod osiedla przy pałacu i następne scalone tereny przy 

ul. Skorodeckiego też te 95 działek staramy się zaprojektować. To są ważne tereny, które kiedyś 

mogą być wielką dźwignią budowy domów indywidualnych. Wysoka Rado! To są zamierzenia 

typowo, które są pod kątem przyszłego roku, lat następnych.  

Dużo też dobrych rzeczy aczkolwiek absolutnie nie jesteśmy na poziomie realizacji oczekiwań w 

zakresie, budowy, przebudowy dróg, ulic, chodników czy oświetlenia ulicznego. Tych dróg było 

wiele, wymienię choćby 10 miejscowości, w których wydatkowaliśmy w granicach 50 do 100 

złotych tysięcy na przebudowę: Lubzina, Brzyzna, Mała: na dubiela, budzikówka, Brzezówka, 

Chechły, Czekaj, Niedźwiada krzemienica, Łączki na bokocie, droga w Środmieściu, Niedźwiada na 

mądro, Gnojnica Dolna koło szkoły, Gnojnica Wola FOGR-y (to skrót), na cierpiała, przebudowa 

Ropczyce ul. Masarskiej, Witkowice ul. Pałacowa czyli do cmentarza, ulica Pułaskiego – osiedle 

Północ, mosty na surmana 50 tysięcy koszt, chodnik na Granicach powiatowy, chodnik wojewódzki 

w Łączkach i pewnie mógłbym pokazać, że udało się nam wybudować jakby 135 miejsc 

parkingowych; 22 miejsca parkingowe na Seweryna Udzieli czyli osiedle świętej Barbary, ulica 

Siewierskiego koło kościoła 23 miejsca parkingowe, 10 miejsc parkingowych koło Najświętszej 

Marii Panny czyli przy sanktuarium ropczyckim, 80 miejsc parkingowych może niewybudowanych 
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ale dostosowanych przy budynku dworca PKS. Zakupiliśmy 7 wiat przystankowych co znacząco 

poprawia wizerunek zewnętrzny i estetykę przystanków przy naszych drogach powiatowych i 

wojewódzkich. I oświetlenie: Gnojnica Wola, Łączki Kucharskie, aleja księdza Cieśli, aleja 

Wierzbowe Miasto, ulica Sucharskiego dowieszanie trochę opraw, kupiliśmy 4 słupy oświetleniowe 

dekoracyjne w samych Ropczycach. I sporo dokumentacji opracowanej na rok przyszły a nawet lata 

przyszłe pod kątem budowy kolejnych linii oświetlenia ulicznego. W takim wielkim telegraficznym 

skrócie ująłem te sprawy, które wynikają z dróg, ulic ale tam jest mnóstwo roboty na co dzień. Tutaj 

współpraca właśnie sołtysów, przewodniczących osiedli jest nieoceniona w tych uzgadnianiach 

remontów dróg, napraw czy też oznakowania. To wszystko wymaga dużo znajomości terenu i 

priorytetu co ważniejsze, co pierwsze i co kiedy.  

Wysoka Rado! Chciałbym też z racji wskaźników pokazać jak rozwija się w tym roku w stosunku do 

ubiegłego roku rozwój gminy pod kątem wydawanych decyzji inwestycyjnych. I tak jeśli chodzi o 

liczbę wniosków na inwestycje mieszkaniowe to w bieżącym roku do tej pory zanotowaliśmy 236 

wniosków a w roku ubiegłym było wszystkich 148. Widzicie państwo jaki jest przyśpieszony 

rozdźwięk pozytywny, trend, w kierunku budowy mieszkań, domów bo wniosek to nie znaczy 

budowa, to jeszcze nie pozwolenie na budowę ale to znaczy, że jest zamysł, idę do urzędu, robię 

dokumenty pod budowę domu, który będę budował albo będę chciał sprzedać komuś działkę z 

domem, z projektem, z decyzjami o warunkach zabudowy. Jeżeli chodzi o inwestycje handlowe, 

usługowe to w tym roku 32 wnioski w ubiegłym było 23. Jeśli chodzi o inwestycje gospodarczo 

infrastrukturalne to w tym minionym roku jest 147 wniosków w roku ubiegłym było 98. Mówię w 

tym roku jest bo jeszcze kilka dni może jeszcze wpłyną. Więc szanowni państwo widać trend, taki 

pozytywny, taki prorozwojowy. Mógłbym pokazać jeszcze na przykład nabywanie nieruchomości do 

zasobu gminy. W tym roku udało się pozyskać 11 hektarów i 70 arów, to głównie dróg, ulic i z 

decyzji Wojewody z komunalizacji, w mniejszym stopniu kupiliśmy jakieś nieruchomości. W roku 

ubiegłym było to ponad 2 hektary ale w tym było hektar siedemdziesiąt kupionego terenu dworca 

PKS-u co uważam za jeden z naszych ważniejszych sukcesów w sferze nabywania nieruchomości w 

centrum miasta. Wysoka Rado! Zbyliśmy w tym roku 2 hektary 47 za 548 tysięcy złotych. A w roku 

ubiegłym zbyliśmy za 2 miliony 800 powierzchnię 9,5 hektara. To właśnie ten teren pod budowę 

Aero Gearbox. To zdecydowanie poprawia nam w roku ubiegłym dochody a w tym jest znacząca 

różnica. Jeśli chodzi o lokale, o mieszkania to w bieżącym roku sprzedaliśmy 7 mieszkań 

komunalnych, stały się własnościowe i idziemy w tym kierunku bo jak własnościowe to nie musimy 

my płacić tej opłaty mieszkaniowej, nie musimy my robić na przykład wymiany instalacji 

elektrycznej, wymieniać okien, wymieniać wykładzin itd., to ci którzy tam mieszkają o to dbają i jest 

to ich i to jest właściwy kierunek nawet jeżeli płacą tylko ¼ czy 1/3 wartości rynkowej, raczej ¼ 

wartości rynkowej. I tak to jest korzystne uważam dla gminy jeśli ten proces następuje i on jest. W 

roku ubiegłym sprzedaliśmy 5 takich mieszkań. W tym roku te 7 za 287 tysięcy a roku ubiegłym 5 za 

123 tysiące. Przekształcenie z wieczystego użytkowania na własność, w tym roku to jest 2 hektary 

42 ary, w roku ubiegłym było to hektar i 98. 

Wysoka Rado! Miniony rok jeśli chodzi o oświatę to rok normalny. Nie mieliśmy większych 

problemów, większych napięć, rozwijaliśmy różne programy. Na pewno należy zaliczyć do 

sukcesów mijającego roku to, że nie tylko mówiliśmy w kampanii wyborczej do samorządu jako 

komitet wyborczy Samorząd i Gospodarka, że doprowadzimy do tego by nasze dzieci w szkołach 

mogły za darmo podlegać opiece stomatologicznej a to zrobiliśmy. I to za niewielkie pieniądze bo to 

co wydaliśmy na doposażenie, na wykończenie tych pomieszczeń pod wyposażenie już przez lekarzy 

i to co, co roku od ubiegłego roku wykładamy w budżecie na uzupełnienie tej opieki dentystycznej to 

nie są duże pieniądze w stosunku do efektu. Wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziców 

mogą ubiegać się o nie tylko o poradę ale zabiegi stomatologiczne na każdym poziomie od 

lakowania poprzez uzupełnianie ubytków, poprzez leczenie itd.. Uważam, że zrobiliśmy ważny krok 

w kierunku opieki nad dziećmi w tej sferze medycznej stomatologicznej. Ten punkt Wysoka Rado 

żeśmy zrealizowali. Uważam, że nasze szkoły, nasze przedszkola są na dobrym, solidnym poziomie 
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jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o opiekę, również jeśli chodzi o wyniki dydaktyczne. Nie 

mamy też żadnych problemów wychowawczych, powtarzam żadnych problemów wychowawczych, 

ani z młodzieżą gimnazjalną na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jeśli gdzieś zdarzają się jakieś kwestie 

to są to drobne incydenty, które nawet nie są warte uwagi i warte jakiegoś podkreślania publicznego. 

Reforma jest wdrażana będziemy ją realizowali, państwo mówi tak, nie mamy tutaj głosu w dyskusji 

a jeżeli były jakieś konsultacje to albo nas nie proszono albo były enigmatyczne bo inaczej tego nie 

można ocenić jeśli do naszego powiatu do naszej której jesteśmy współwłaścicielem, hali przyjeżdża 

urzędowo urzędnik państwowy w randze kuratora by omówić reformę i się nie zaprosi 

samorządowca, który ma najwięcej dzieci i młodzieży – burmistrza, nie zaprosi dyrektorów naszych 

szkół, które naprawdę podlegają tej reformie tylko się zaprasza tych, którzy są zadowoleni bo dostają 

uczniów, dostają nadgodziny to to jest po prostu bym powiedział dziwne, ja nie użyję mocniejszych 

słów bo w tym kraju i tak używamy za dużo mocnych słów zupełnie niepotrzebnych, mamy tego 

przykłady z góry i nie próbujmy tego naśladować bo wiemy, że to niczemu dobremu nie służy i do 

niczego dobrego też nie doprowadzi. Więc Wysoka Rado z tą reformą sobie poradzimy aczkolwiek 

chciałbym powiedzieć, że w wyniku pierwszych decyzji na pewno w lutym stracimy w granicach 

350 000 złotych subwencji oświatowej. Tyle nam odbiorą. To jest wynikiem powiedzmy również 

tego, że te 4 350 złotych które miały być pewną rekompensatą w pierwszym roku skierowane do 6-

latków okazało się, że już żeśmy dostali. A jakżeśmy dostali to teraz nam odbiorą. Jeśli się 

pomyliłem to odszczekam to z radością to odszczekam, że się pomyliłem jeśli nam tej subwencji w 

tej kwocie nie odbiorą. 

Wysoka Rado! Nie chcę w szczegółach już więcej roku bieżącego omawiać bo przyjdzie na to czas 

w 2017 roku w maju. Ja sądzę Wysoka Rado, że na koniec tego roku będziemy mogli się poszczycić, 

pochwalić nadwyżką budżetową w kwocie zakładam nie mniejszej niż półtora miliona, nie pytałem 

panią skarbnik ale tak zakładam. W tym roku 2016 obniżyliśmy nasze zadłużenie co najmniej o 

kwotę półtora miliona bo ta ostatnia kwota jest do przelewu w tych najbliższych dniach i jak ją pani 

skarbnik przeleje to podsumujemy ale będzie to co najmniej półtora miliona. I chciałbym żebyśmy 

tak co roku po półtora miliona oddawali z nadwyżki a równocześnie żebyśmy maksymalną kwotę 

inwestowali. Można tak robić póki koszty obsługi zadłużenia są niewielkie. Ogłoszony teraz przetarg 

na obsługę jakby tegorocznego zadłużenia pokazuje, że oprocentowanie wynosi 3,20%. Przy takiej 

inflacji, przy takich kosztach obsługi można sobie pozwalać jeszcze na pożyczki i kredyty. Gdyby 

się coś w kraju stało i była inflacja i zaczęły te procenty w górę się wspinać szybko to trzeba wtedy 

zmienić politykę budżetową gminy, trzeba wtedy szybko uciekać z tych kredytów, chociaż jesteśmy 

w środku, ani nie należymy do gmin zadłużonych ani też nie możemy powiedzieć, że nasze 

zadłużenie jest bliskie 0.  

Wysoka Rado! Niedawno, kilka dni temu był podsumowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania pana 

dyrektora Zawiszy i przez redakcję „Nowin” rzeszowskich pod jakby patronatem Pani Wojewody 

Podkarpacia, konkurs na 100 najlepszych gmin Województwa Podkarpackiego. Były oceniane 

gminy w kategorii miasta, miasta i gminy i gminy wiejskie. W kategorii miast i gmin, a jest ich 38  

miast i gmin, jesteśmy na 7 miejscu. Uważam, że to jest dobre miejsce, solidne. Kilka kryteriów było 

ocenianych, kryteriów nam nie znanych, to nie od nas brano dane, tu nie ma takiej możliwości żeby 

ktokolwiek powiedzmy nam trochę cukrował. To są dane, które zbierali powiedzmy z GUS-u, z RIO, 

z innych źródeł. To nas dobrze sytuuje aczkolwiek jutro na operatywce z kierownictwem pewnie na 

ten temat porozmawiamy, że gdyby jeszcze raz takie brano pod uwagę do oceny punktowej składniki 

oceny to byłoby dobrze robić wszystko co się da żeby się jeszcze podciągać. 7 miejsce jest 

zadowalające dlatego, że jesteśmy znacząco przed Sędziszowem, znacząco przed Kolbuszową a 

zawsze się trzeba porównywać z równymi a nie z silniejszymi, silniejsi to miasto Dębica, która też 

jest za nami, silniejsi to te mocniejsze ośrodki Sanok, Krosno, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Mielec, 

Dębica, nie mamy się co porównywać, ale to jest jakaś satysfakcja, nie chodzi o to, że jesteśmy na 

pierwszym, drugim miejscu bo musielibyśmy się żyłować z wydatkami bieżącymi.  
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Wysoka Rado! Chciałbym więc w takim razie już, ponieważ tak jak powiedziałem na ostatniej sesji 

mnie nie będzie, raz jeszcze podziękować za cały rok mijający mimo że jeszcze kilkanaście dni nas 

do końca roku dzieli, wszystkim którzy tu w ramach samorządu pracowali by ten rok można było 

powiedzieć, że jest dobry, że kończymy go z podniesioną głową. Bardzo dziękuję moim najbliższym 

współpracownikom, zastępcy W. Maziarzowi, pani skarbnik B. Malec, pani sekretarz J. 

Kaszowskiej, wszystkim kierownikom referatów, dyrektorom jednostek organizacyjnych, prezesom 

spółek i oczywiście bardzo serdecznie dziękuję przewodniczącym osiedli, sołtysom i wam Wysoka 

Rado na czele z prezydium i z panem przewodniczącym za wszystko to co jest decyzją, co było 

naszą decyzją, co było naszą wspólną troską, to o cośmy się spierali, dyskutowali ale racjonalnie 

zakwalifikowaliśmy do realizacji. Szanowni państwo pozostaje mi podsumowując rok wraz z panem 

przewodniczącym zaprosić państwa na herbatę i kawę, wszyscy jak państwo jesteście, do USC na 

tradycyjne spotkanie świąteczne. Szanowni państwo, chciałbym na koniec w swoim imieniu i w 

imieniu moich współpracowników z Urzędu Miejskiego złożyć Wysokiej Radzie, złożyć państwu 

sołtysom, przewodniczącym osiedli z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku życzenia przede wszystkim radosnych, spokojnych, bezpiecznych, rodzinnych Świąt Bożego 

Narodzenia by te święta taką refleksją nas sprowadzały do normalnego życia, że jesteśmy tylko 

takimi mróweczkami pracującymi na co dzień i że lepiej właśnie tak jak w rodzinie tworzyć większą 

rodzinę, taką większą rodziną jest też samorząd i w ramach tych rodzin malutkich spieramy się 

czasem nawet i przy imieninach więc i my tu się spieramy ale generalnie rodzina w razie potrzeby 

jest sobie najbliższa więc chciałbym żebyście gdy będziecie się łamać opłatkiem w ten wieczór 

wigilijny z najbliższą rodziną pomyśleli też o tej naszej tutaj wspólnej rodzinie, która nas 

ogromadza, która się nazywa samorząd bo też jej sukcesy tej dużej rodziny przekładają się na te 

malutkie sukcesy naszych rodzin, też na naszą satysfakcję. Każdy chce pracować nie tylko po to 

żeby zarabiać pieniądze ale żeby mieć satysfakcję, że coś tworzymy, coś zmieniamy, coś 

podpowiadamy, coś wspólnie dobrego się dzieje. I za to wspólne dobro przed Świętami dziękuję raz 

jeszcze i życzę wszystkiego najlepszego również na Nowy Rok.                

 

10.  
Radny pan Grzegorz Bielatowicz – koniec roku to czas podsumowań, refleksji, podziękowań. 

Dlatego też w imieniu swoim, w imieniu mieszkańców Lubziny pragnę podziękować za kolejny 

fragment drogi asfaltowej, dziękuję za modernizację OSP, dziękuję za remonty  

w oświacie, w budynku szkoły, w budynku przedszkola. Dziękuję również za wsparcie naszych 

remontów, jak również inwestycji w parafii. Nie będę wymieniał wszystkiego ze szczegółami. Za 

wszystko co udało się zrobić w tym roku panie burmistrzu serdecznie dziękuję. 

 

11.  
Przewodniczący Rady złożył w imieniu własnym oraz w imieniu Wysokiej Rady wszystkim 

pracownikom urzędu, całemu kierownictwu urzędu na czele z panem burmistrzem, 

przewodniczącym zarządów osiedli, sołtysom oraz wszystkim uczestnikom dzisiejszej sesji życzenia 

radosnych, zdrowych, spokojnych świąt. Zaprosił wszystkich zebranych po zamknięciu sesji na 

spotkanie okolicznościowe w Urzędzie stanu Cywilnego. Poinformował, że do biura rady na adres 

przewodniczącego rady nadeszło wiele życzeń świąteczno-noworocznych. Życzenia te są na kartach 

pocztowych, wszystkie one są do wglądu, można się z nimi zapoznać. 

 

Przewodniczący Rady zamknął 32 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.    

 

 

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej  


