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Protokół Nr XXXIII / 16 

z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 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. 13.15 – 13.30.  

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 33 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady odnośnie porządku obrad, poinformował, że do Przewodniczącego Rady, do 

biura rady wpłynęły następujące projekty uchwał: projekt, który będzie oznaczony jako 4.1. w 

sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok i projekt 4.2. w sprawie zmian w 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. Szczegółowe omówienie tych projektów 

nastąpi podczas pracy nad nimi, omówi je pani skarbnik. Poprosił również o przyjęcie do 

dzisiejszego porządku obrad punktu 5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Ropczycach w 

2016 roku. 

Zapytał czy są inne propozycje zmian do porządku obrad. 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono. 

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 32 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok,  

4.2.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. 

5.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Ropczycach w 2016 roku. 

6.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 32 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4. 

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

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Pierwszy projekt dotyczy zmiany w budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok. W projekcie tym 

wprowadza się zwiększenie dochodów o kwotę 1 808 949 zł i zmniejsza się dochody  

o 297 688,07 zł. W tabeli nr 1 są rozpisane poszczególne zwiększenia i zmniejszenia dochodów. 

Największą grupą zwiększeń jest kwota 305 929 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu. Chodzi tu o otrzymaną z ministerstwa pulę z rezerwy subwencji ogólnej. 
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Również kwota 32 080 zł jest to rezerwa subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na wypłatę dla 

nauczycieli, którzy odchodzą na emeryturę tzw. odpraw emerytalnych. Kwota 675 000 zł jest to 

zwiększenie po stronie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ostatnich 

wpływów jakie wpłynęły na konto gminy, wpływy również z innych lokalnych opłat tj. korzystanie 

za przystanki, opłata parkingowa jest to kwota 58 000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej również 

zwiększają się o kwotę 90 000 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 

zwiększona całkowitego podatku za 2016 rok o 400 000 zł. Również wpływy z najmu, dzierżawy 

składników majątkowych jakie wpływają do budżetu gminy zwiększenie o 81 000 zł, pozostałe 

kwoty, które w ramach już wpływów na konto zostały odnotowane i wpływy z pozostałych odsetek, 

jakie na konto rachunku bankowego z jednostek podległych zostały wpłacone. Po stronie zmniejszeń 

są przede wszystkim zmniejszone kwoty czy służebności w ramach już otrzymanych wpływów czy 

wpływy z usług z przedszkoli, z różnych jednostek oświatowych jakie zostały już dokonane. 

Zmniejszenie środków jest na dwóch zadaniach jakie realizują placówki oświatowe Lepszy start o 

kwotę 22 860 zł i 12 427 zł na projekcie Erasmus. Są to zmniejszenia kwot po udziale własnym jaki 

wcześniej był założony, udział własny jest przełożony w tych kwotach na 2017 rok. Tabela nr 2 

przedstawia poszczególne zwiększenia i zmniejszenia również wydatków dotyczących 

poszczególnych realizacji zadań. Przede wszystkim są tutaj zmniejszenia, zwiększenia związane z 

realizacją zadań placówek oświatowych związane z tymi dwoma projektami plus wpływy z rezerwy, 

które zostały przeznaczone na paragrafy oświatowe oraz rezerwa 305 929 zł która jest wprowadzona 

po paragrafach remontowych dotyczących dróg, gdyż jest to tylko taki zapis. Ta kwota wejdzie nam 

na nadwyżkę w 2017 rok. W tym wypadku jeżeli przyszła kwota wczoraj, nie jesteśmy w stanie tego 

wykorzystać. Zapisy w tych paragrafach są zapisami tylko stricte budżetowymi a ona zostanie 

rozdysponowana w 2017 roku. 

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

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce. Na podstawie 

przepisów o samorządzie gminnym i o finansach publicznych sporządzane są wykazy związane z 

wykonaniem budżetu i planowaniem na podstawie załącznika nr 1 w formie tabelarycznej. 

Wszystkie zmniejszenia, które były dokonane od ostatniej sesji plus dzisiejsze zmiany dotyczące 

zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok są przedstawione w załączniku nr 1. Załącznik nr 2 

dotyczący przedsięwzięć nie ulega zmianie, gdyż takie przedsięwzięcia u nas w dalszym ciągu nie 

występują.  

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

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

 

5. 

Przewodniczący Rady:  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Ropczycach w 2016 roku. 

Rada Miejska w Ropczycach w 2016 roku obradowała na 15 sesjach, podejmując 132 uchwały plus 

uchwały z dzisiejszej sesji. Dwukrotnie Rada dokonała przeglądu inwestycji w terenie. Frekwencja 

radnych na sesjach wyniosła 93,5%. Komisje stałe Rady Miejskiej działały na posiedzeniach, przede 

wszystkim opiniując projekty uchwał, zaś Komisja Rewizyjna zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych brała udział w procesie oceny wykonania budżetu. Ilość posiedzeń komisji: Komisja 

Rewizyjna 13 posiedzeń, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego 13 

posiedzeń, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego 9 posiedzeń, Komisja ds. oświaty, kultury i 

sportu 8 posiedzeń, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego 4 posiedzenia. Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji ogółem 

wyniosła 88,95%.   
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6.  
Przewodniczący Rady złożył życzenia noworoczne pracownikom urzędu miejskiego, kierownictwu 

urzędu, przewodniczącym osiedli, sołtysom. Życzył wiele zdrowia w nadchodzącym roku, wszelkiej 

pomyślności, jak najmniej trosk a także dobrego 2017 roku. 

Przewodniczący Rady zamknął 33 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.    

 

 

 

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

 

 

 

 

 


