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Protokół Nr XXXV / 17 

z XXXV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 27 lutego 2017 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 -15.30.  

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 35 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w ubiegłym tygodniu zmarł wieloletni proboszcz 

parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach Honorowy Obywatel naszego miasta 

ksiądz prałat Jan Delekta. Poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci 

zmarłego księdza.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc pan Bolesław Bujak poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu 4.3.. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej, Związek 

Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województwa Rzeczypospolitej 

Polskiej zwróciły się do wszystkich samorządów o podjęcie działań a konkretnie o podjęcie 

sprzeciwu wobec planowanych zmian w prawie samorządowym w Polsce. 80% uczestników 

spotkania Związku Gmin i Powiatów RP wyraziło stanowisko by poszczególne samorządy 

wsparły ich w działaniu na rzecz zapobiegania zmianom prawa samorządowego w Polsce.  

Z tego też względu powstał taki projekt uchwały, kiedy będzie omawiany zostanie 

przedstawiony bardziej szczegółowo. Ten projekt będzie ostatni czyli 4.14. 

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 34 sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami 

powiatowymi,  

4.2.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”,  

4.3.projekt wycofany, 

4.4.zbycia lokalu mieszkalnego w Ropczycach w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1,  

4.5.projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego,  
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4.6.zamiaru przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Szkoły Podstawowej  

w Brzezówce,  

4.7.przeniesienia oddziałów Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ropczycach i włączenia do 

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach,  

4.8.ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz ustalenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym 

dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 

pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce,  

4.9.zmiany uchwały nr V/45/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 lutego 2015 r.  

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,  

4.10.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok,  

4.11.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok,  

4.12.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce,  

4.13.wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

w Ropczycach, 

4.14.sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6.Interpelacje i zapytania.  

7.Zamknięcie sesji. 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 34 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 19 głosów, przeciw– 0, wstrzymujących się– 0. 

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi – Kierownik Referatu Dróg  

i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef Drozd.  

Aby móc cokolwiek robić na drodze wojewódzkiej bądź powiatowej konieczne jest przejęcie 

tej drogi w zarządzanie i o tym właśnie stanowi niniejsza uchwała. Na podstawie ustawy  

o samorządzie gminnym i o drogach publicznych Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co 

następuje: § 1. Przejmuje się od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zarządzanie drogą 

powiatową o numerze 1329 R to jest ulicą Sucharskiego w Ropczycach, działka o numerze 

655 i 1023 w zakresie wykonania chodnika na okres do 30 listopada 2017 r. § 2. Upoważnia 

się Burmistrza Ropczyc do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego określające warunki jego realizacji. § 3. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Ropczyc. § 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. 

Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ropczycach. § 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

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 22 lutego opiniowała projekty uchwał na dzisiejszą 35 

sesję Rady Miejskiej. Pozytywnie zostały zaopiniowane projekty uchwał 4.1., 4.2. i 4.4., 

projekt 4.3. – komisja zaakceptowała propozycję wycofania z porządku obrad w związku z 

dyskusjami o potrzebie zmiany przepisów o wycince drzew. 

 

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania 

drogami powiatowymi została podjęta przy: za –19 głosów, przeciw-0, wstrzymujących się–0. 
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4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Ropczyce” – Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju – pan Robert 

Kuraszkiewicz. 

Niniejszy projekt dotyczy zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”, tak 

naprawdę zmiany załącznika czyli wykazu inwestycji. Uzasadnione jest to tym, że w okresie 

od ostatniej sesji kolejne parafie rzymskokatolickie złożyły pismo na ręce burmistrza z prośbą 

o wpisanie do naszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ich inwestycji, które planują 

realizować na obszarze naszej gminy. Te inwestycje zostały zaproponowane i zapisane, 

dotyczą m.in. parafii: w Budziwoju, w Łączkach Kucharskich, w Niedźwiadzie, w Nawsiu  

i w Szufnarowej.  

 

Uchwała w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”,             

została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w Ropczycach  

w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, lokalu 

mieszkalnego nr 4, o powierzchni użytkowej 19,85 m2, stanowiącego własność Gminy 

Ropczyce, znajdującego się na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego w Ropczycach, 

przy ul. Grunwaldzkiej 1, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie 

znajdującym się pod tym budynkiem oznaczonym jako działka ewidencyjna nr 1096/1  

o powierzchni ogólnej 574 m2. Lokal nie jest zamieszkały, stan techniczny lokalu średni. 

Osoba, której proponowano najem lokalu zrezygnowała, dlatego propozycja sprzedaży lokalu 

w drodze przetargu. 

  

Uchwała w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w Ropczycach w budynku przy ul. 

Grunwaldzkiej 1 została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju 

szkolnego – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan 

Stanisław Mazur. 

Proponowana uchwała dotyczy planu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego. Do 

uchwały macie państwo załączone trzy załączniki. Pierwszy załącznik pokazuje sieć szkół 

podstawowych  i obwody tych szkół w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku. 

W tym pierwszym załączniku prosiłbym o dopisanie bo po opracowaniu uchwały do obwodu 

szkoły na Witkowicach czyli Zespół Szkół nr 5 doszła ulica księdza Jana Jarosza. Tutaj we 

wszystkich obwodach czy to dotyczy szkół czy gimnazjów będzie ten dopis, którego w tej 

chwili nie ma. Również błędy pisarskie się tutaj zakradły np. w Zespole Szkół nr 2 w 

załączniku nr 1 powinno być księdza Skorodeckiego. Również w Zespole Szkół nr 3 i w 

Zespole Szkół nr 5 zamiast do obwodu szkoły powinno być do obwodu zespołu szkół. Do 

uchwały załączony jest również załącznik nr 2, który pokazuje sieć już nie gimnazjów ale klas 

gimnazjalnych czyli II i III klas gimnazjów, które będą włączone do szkół podstawowych i 

obwody są takie same jak przy szkołach podstawowych. Również jest załącznik nr 3, który 

pokazuje sieć ośmioklasowych szkół podstawowych od 1 września 2019. Do tej pory mamy 

12 zespołów szkół w naszej gminie. Po wprowadzeniu tej reformy będzie 9 szkół 

ośmioklasowych i 3 zespoły szkół. Te zespoły szkół pozostają w tych miejscowościach, gdzie 

po włączeniu gimnazjów do szkół podstawowych pozostaje jednak zespół składający się ze 
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szkoły podstawowej i z przedszkola. Jest to Zespół Szkół na Czekaju, Zespół Szkół w 

Witkowicach i Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej. § 1 ust. 4 uchwały mówi o 

przekształceniach. Macie państwo opisane wszystkie przekształcenia jakie będą dokonywane 

od września 2017 roku, gdzie w przypadku każdego zespołu jest identyczny opis, że 

gimnazjum kończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017, również zespół szkół za wyjątkiem 

tych 3 zespołów o których była mowa wcześniej kończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 

roku. Szkoła podstawowa jest tworzona od 1 września 2017 roku w strukturze klas I-VIII i 

rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku, jak również kształcenie w klasie I tej 

ośmioklasowej szkoły podstawowej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018 czyli od 1 

września. W § 2 ust. 7 pkt 4 zabrakło zapisu, że kształcenie w kasie I ośmioletniej szkoły 

podstawowej w Gnojnicy Dolnej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018, również taka 

pomyłka pisarska nastąpiła. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie 

BIP Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Chcę tutaj nadmienić również, że jest to jedna z 

dwóch uchwał, jest to jakby plan, jest to uchwała intencyjna, która będzie przekazywana po 

przegłosowaniu przez Wysoką Radę do kuratorium, jak również do związków zawodowych. 

Po 21 dniach od przekazania kuratorowi i związkom zawodowym i otrzymaniu od nich opinii 

do końca marca powinna być podjęta właściwa już uchwała o sieci szkół.  

 

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

poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2017 

roku po analizie i w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 4.4., 4.6., 

4.7., 4.8., natomiast jeżeli chodzi o projekt uchwały 4.5. po szczegółowej analizie i burzliwej 

dyskusji postanowiono nie wydawać jednoznacznej opinii o projekcie 4.5. w sensie 

pozytywna lub negatywna. Postanowiono wstrzymać się od opinii o likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Brzezówce do czasu wydania opinii przez kuratora oświaty.  

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – w projekcie tej uchwały na jednej ze stron jest zapis  

z którym ja osobiście się nie zgadzam, że względu na to, że obwód szkolny w Brzezówce jest 

na końcu zapisany od numeru 26 do numeru 289, natomiast numerów w Brzezówce jest 309, 

w związku z czym należałoby to sądzę poprawić. Ponadto nie zdążyłem tego pokazać ale 

pisze Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lubzinie, Lubzina nr 188, do obwodu szkoły 

należą miejscowości: Lubzina i Brzezówka od numeru 26 do końca, do obwodu szkoły należą 

miejscowości dalej pisze Lubzina i Brzezówka od numeru 26 do końca. Czyli jak gdyby 

dublowanie jest dwóch obwodów Lubziny i Brzezówka. Pokazywałem burmistrzowi 

odnośnie gimnazjum ale tu pisze wyraźnie o szkole podstawowej. Sądzę, że należałoby ten 

obwód jakoś unormować albo jeden albo drugi. Jeśli jestem już przy głosie to od razu 

przedstawię sprawę likwidacji szkoły w Brzezówce. Proszę państwa, społeczeństwo jak 

również ja i Rada Sołecka, jak również sołtys i inni przedstawiciele uznają, że szkoła powinna 

istnieć w Brzezówce ale zdajemy sobie z drugiej strony sprawę, że koszt prowadzenia tej 

szkoły wynosi ok. 300 000 zł, natomiast liczba dzieci jest ograniczona ze względu na to, że 

uczęszczają do innych szkół. W związku z tym, jeżeli faktycznie zachodzi konieczność 

likwidacji tej szkoły proszę o uzupełnienie jako wniosek o przekształcenie tej szkoły w 

oddziały zamiejscowe, to co mówiłem na komisji oświaty. Jeżeli jest to niemożliwe bo i taka 

sytuacja może być bo to tylko ogranicza działalność dyrektora czyli  kwotę ok. 45 000 zł a 

więc znowu gmina musiałaby dopłacać dość dużo do tej szkoły a dzięki zapewnieniu pana 

burmistrza o budowie szkoły rodzice wypowiadają się pozytywnie, jednak przy założeniu 

bezpieczeństwa dzieci - zabezpieczyć dowóz do szkoły na Czekaju lub w Lubzinie. Dlatego o 

tym mówię, ponieważ zostałem obligatoryjnie zobowiązany przez rodziców w trakcie 

rozmowy jaką przeprowadziliśmy wczoraj wspólnie z sołtysem z niektórymi ludźmi, nie ze 
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wszystkimi. Sądzę, że jeżeli zajdzie potrzeba to ze wszystkimi będziemy rozmawiać jakie jest 

stanowisko. Ludzie w Brzezówce jednoznacznie nie są tzw. wichrzycielami, nie stwarzają 

trudnych możliwości i okoliczności, jednak proszą o te sprawy dla młodzieży tak pod 

względem wychowania zdrowotnego jak również bezpiecznego poruszania się do szkoły 

odległej, do Czekaja czy też do Lubziny. Proszę bardzo o uzupełnienie tych spraw jeśli są 

takowe w prawie, że można to zmienić. Natomiast ten wniosek poddaję pod głosowanie.  

 

Pan Stanisław Mazur – od zawsze numery z Brzezówki od 1 do 25 należały do Zespołu Szkół 

nr 3 czyli do Czekaja, tak było przez dotychczasowe lata i tak jest w tej chwili zapisane, 

natomiast od numeru 26, ponieważ od września likwidujemy szkołę w Brzezówce. Na 

polecenie pana burmistrza jest ta szkoła zapisana od września 2019 roku, macie tam państwo 

w załączniku nr 3, gdzie jest plan ośmioletnich szkół funkcjonujących od września 2019 

zapisaną szkołę w Brzezówce. Natomiast w załącznikach 1 i 2 numery od 1-25 należą do 

Czekaja, natomiast pozostałe numery od 26 do końca będą przy szkole podstawowej  

w Lubzinie. Te numery Brzezówki należą do obwodu szkoły w Lubzinie, ponieważ przez te 2 

lata Brzezówki nie ma. Natomiast pojawia się później w 2019 roku po wybudowaniu nowego 

obiektu.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - ten projekt będzie jeszcze raz przez Wysoką Radę 

analizowany i głosowany po ewentualnych poprawkach kuratora, który ma 21 dni czasu po 

uchwaleniu przez Wysoką Radę na wyrażenie opinii i poprawek. Jeżeli nawet tych poprawek 

nie będzie to przedstawione przez pana dyrektora Nowakowskiego propozycje 

przeanalizujemy na komisji oświaty czy numery 1-26 powinny być zapisane wprost przy 

obwodzie szkoły Brzezówka w klasach I-III a w klasach IV-VIII przy Czekaju, czy to 

pozostanie tak jak jest. Dzisiaj prawo jest takie, że obwody nie oznaczają, że dzieci z tych 

obwodów obligatoryjnie muszą być zapisywane i chodzić do szkół w których one mieszkają, 

są zameldowane. To jest prawo rodzica do zapisania dziecka do której szkoły chce na terenie 

gminy a nawet poza gminą pod warunkiem, że dyrektor szkoły zgadza się przyjąć dziecko z 

innego obwodu. Jeśli te numery 1-26 czyli od Czekaja do Weldonu są w bezpośredniej 

bliskości szkoły na Czekaju to nawet jeśli na siłę zapiszemy do obwodu Brzezówki to rodzice 

i tak zapiszą do Czekaja. Porozmawiamy o tym na następnej komisji, wymienimy argumenty, 

będzie na to czas. Proponuję w tej wersji jaka jest przedłożona przyjąć tą strukturę 

organizacyjną szkół i mamy czas na następnej sesji, żeby ostatecznie zatwierdzić 

uwzględniwszy lub odrzuciwszy propozycje pana dyrektora Nowakowskiego. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – w kwestii formalnej wyrażam pozytywną opinię 

odnośnie tego co pan burmistrz powiedział ale jednak te 309 numerów winno znaleźć się w 

obwodzie szkolnym w Brzezówce bo tyle jest numerów a te 26, które było ileś lat temu 

przypisane do Czekaja niech już zostanie przy Czekaju ale to 309 powinno być w obwodzie 

szkoły w Brzezówce zapisane, bo gdzie zginęły te numery domów? Jak zatwierdzimy, żeby to 

było możliwe do odwrócenia. 

 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego została 

podjęta przy: za – 14  głosów, przeciw - 1, wstrzymujących się – 4. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiaru przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzezówce - Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław 

Bujak. 
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Projekt 4.6. został przedłożony Wysokiej Radzie jako zamiar likwidacji szkoły w Brzezówce, 

obecnej szkoły, która ma klasy łączone, w których to klasach łączonych rodzice zdeklarowali, 

że od 1 września bieżącego roku będzie w szkole 10 dzieci: 3, 3 i 4. Ponieważ w ramach 

reformy został wprowadzony nowy program nauczania w klasach pierwszych, drugich, w 

trzecich nie, to oznacza, że klasę pierwszą trzeba oddzielnie uczyć, można rozważać łączenie 

klasy drugiej z trzecią w zakresie niektórych przedmiotów, co też zostało ograniczone w 

stosunku do obecnych przepisów. Wysoka Rado, przed chwilą podjęliście decyzję o tym, że 

struktura placówek oświatowych po pierwszym września 2019 roku będzie zawierała szkołę 

podstawową w Brzezówce z klasami I-III i z oddziałami przedszkolnymi od 3 roku. Jeżeli tak 

proszę pamiętać, że ten zamiar likwidacji obecnej szkoły jest czasowy, dotyczy dokładnie 2 

lat i jest związany z decyzją rodziców, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat z 28 dzieci, które 

były tam dwa lata temu w tym budynku, kiedy przekształcaliśmy tą szkołę z samorządowej na 

stowarzyszeniową z uwagi na koszty, zdecydowali o przeniesieniu swoich dzieci w tym 

wieku do szkół w Lubzinie i na Czekaju. W ostatecznym wyniku tego typu deklaracji zostaje 

10 dzieci. Wobec powyższego już dziś liczba w tym roku szkolnym dzieci w tej szkole jest 

tak niska, że musiałem podjąć decyzję o przejęciu prowadzenia tej szkoły od stowarzyszenia 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej do samorządu co się stało już 2-3 dni temu. Przez 

1,5 roku szkołę prowadziło stowarzyszenie co pozwalało nam, gminie zaoszczędzić ok. 

140 000 zł rocznie. Mówiliśmy o tym, że jeżeli tak będziemy tą placówkę oświatową w 

Brzezówce prowadzić to możemy teoretycznie w ciągu 10 lat zaoszczędzić 1,5 miliona i 

mówiłem pamiętam wtedy o takim argumencie, że zaciągnijmy kredyt umownie, w teorii na 

1,5 miliona złotych. Za 1,5 miliona złotych bez mała wybudujemy tą szkołę I-IV nową obok 

obecnego budynku wielofunkcyjnego, który w tym roku oddajemy do użytku i którego 

częścią będzie również baza oświatowa i za same oszczędności co roku przez 10 lat spłacimy 

ten kredyt a więc mamy coś w rodzaju bezfinansowego działania. Nie da się bo przepisy są 

takie, że jeżeli liczba dzieci spada poniżej granicznej to zgodnie z algorytmem nie jesteśmy w 

stanie poprzez stowarzyszenie utrzymać takiej szkoły o tak małej liczbie dzieci i jeżeli 

stowarzyszenie nie ma innych źródeł dochodów oprócz algorytmu, który przekazuje gmina. 

Wobec powyższego koniec z tym oszczędzaniem, przejmujemy szkołę i jest dylemat czy 

ciągniemy te 9-10 dzieci dalej przez 2 lata generując co roku koszty w wysokości 340 000 zł, 

wyliczenie księgowej zespołu oświaty. Jeżeli zawiesimy na dwa lata to mamy oszczędność w 

granicach 650 000 zł co pozwala, aby nowy obiekt, który jest zaprojektowany i oczekuję w 

zasadzie na przyszłej sesji decyzji Wysokiej Rady o budowie, 1 września 2019 roku zgodnie z 

decyzją, którą przed chwilą podjęliście by był wyposażony. Proponuję tego typu projekt, 

zawieszamy i mówimy wyraźnie sołtysom, mówimy wyraźnie  radnym, to jest decyzja, którą 

podjęli rodzice dzieci do tej szkoły zapisanych. Jeśli nie podejmiemy tej decyzji o zamiarze 

likwidacji to może się okazać tak, że 1 września w tej szkole wcale nie będzie 10 dzieci po 

troje w klasie tylko może być trójka dzieci po jednym dziecku w każdej klasie albo jeszcze 

mniej. Nic nie chroni rodzica przed tym, że podejmie taką decyzję, że w sierpniu, czy w 

czerwcu mimo deklaracji zdecyduje o przeniesieniu swojego dziecka do Czekaja lub do 

Lubziny. Wtedy nie ma wyjścia, jeśli szkoła jest niezlikwidowana to jeden uczeń i jeden 

nauczyciel też musi w tej szkole pracować i funkcjonować plus dyrektor szkoły. To jest 

trudne do zrozumienia ale w teorii może się zdarzyć i nie mamy wtedy żadnego ruchu 

prawnego. Wobec powyższego proszę o przyjęcie tej propozycji, że dziś decydujemy tylko o 

zamiarze likwidacji. Zapytamy o opinię kuratora, zapytamy związki nauczycielskie. 

Największy związek nauczycielski ZNP w trybie kilku dni odpisał a nie musiał mówiąc tak, 

zatwierdzamy wasz zamiar likwidacji tej szkoły. Zapytamy rodziców poprzez wysłanie do 

każdego z nich pismem z doręczeniem, przekażemy informację o tym zamiarze i za miesiąc 

podejmiemy ostateczną decyzję. Uważam, że w tej sytuacji jaka się wytworzyła 

organizacyjna w sensie gospodarczym to jest jedynie słuszna decyzja a w sensie 
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merytorycznym to te dzieci, gdziekolwiek nie pójdą czy do Lubziny, czy do Czekaja to mają 

dużo lepsze warunki niż w tej szkole bo przyznajemy, że nie da się do końca osuszyć tego 

budynku. Jest zawilgocony, jest w części zagrzybiony. Remont kapitalny nie jest możliwy bo 

za ścianą jest emerytowana nauczycielka, która nie pozwala nam na zburzenie tego, inaczej 

wykonanie. Wobec powyższego uznaliśmy, że lokalizacja tej starej szkoły, starego budynku 

na końcu wsi zawsze będzie problemem rodziców z drugiego końca wsi czy do takiej szkoły 

swoje dzieci zapisać. Dobrą lokalizacją jest to co chcemy wybudować w centrum wsi. Z 

punktu widzenia merytorycznego uważam też, że ta decyzja jest uzasadniona i bardzo proszę 

radę o rozważenie moich argumentów i przegłosowanie zamiaru likwidacji tej małej szkoły.  

 

Radny pan Stanisław Marć – zapytam burmistrza, jeżeli podejmiemy decyzję o zamiarze 

likwidacji, później o likwidacji burmistrz obieca budować szkołę w ciągu 2 lat. Wybudujemy 

tą szkołę i mieszkańcy Brzezówki nie dadzą dzieci do tej szkoły, dalej nie będzie dzieci. 

Przykład jest na Granicach, mamy nową szkołę i nie dają dzieci do szkoły. W tej chwili 

koszty się włoży, problemów dużo i nic z tego a nie ma gwarancji, że się zmusi dzieci do tej 

szkoły.  

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski - jeślibyśmy tak rozumowali jak pan radny w tej chwili to 

nikt nie jest w stanie przewidzieć co się będzie działo za rok, za dwa, czy za trzy lata ale 

istnieje możliwość zagospodarowania tego budynku na wychowanie przedszkolne, na żłobek 

czy też na zerówkę. Wcale nie jestem pesymistą lecz optymistą trzeba być. Ponadto przecież 

zdajemy sobie sprawę, że zarówno Czekaj jak i Lubzina nie wchłoną wszystkich dzieci, 

ponieważ baza ich również jest ograniczona. Dlatego moim zdaniem nie możemy negować 

budowy tego budynku. Dlatego proszę również o rozważne potraktowanie nie dlatego 

żebyście się wstrzymywali albo głosowali przeciw, niech to będzie, tylko proszę jeszcze raz 

panie burmistrzu o odpowiedź czy istnieje możliwość dowożenia tych dzieci do tej szkoły. 

Jeżeli istnieje możliwość to na pewno rodzice pójdą za tym, żeby zawiesić na ten okres 

dwuletni bo nikt nie jest w Brzezówce przeciwny temu, tylko chcą, żeby dzieci były w stanie 

zdrowotnym i w stanie bezpiecznym dowożone do szkoły bo nie wszyscy mają samochody, 

nie wszyscy mają możliwości dowożenia a jest tych dzieci np. do Czekaja bardzo dużo bo nie 

są to tylko dzieci obecne. 

 

Radny pan Marek Fic – pan burmistrz w swojej wypowiedzi parokrotnie podkreślił, że to 

rodzice zadecydowali o takiej a nie innej sytuacji. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tym, gdyż 

fundamenty słyszałem ileś lat stały pod budowę szkoły. To jest okres zaniechań wielu rad 

gminy, wielu burmistrzów gminy a nie wina jest dzieci. Trudno rodzicom dziwić się, że 

posyłają dzieci w lepsze warunki, od postępu nie ma odwrotu. Jeśli chodzi o zasadność 

budowy szkoły jest jak najbardziej zasadna i nie należy próbować negować tego, gdyż dzieci 

z Lubziny, Czekaja rozdzielić na te wszystkie placówki oświatowe jest żadna trudność w 

sensie budżetu na przyszłe lata, żeby była trudność z utrzymaniem tych szkół, jak najbardziej 

jest to zasadne. Co do likwidacji jeśli będzie budowa szkoły za dwa lata i ta szkoła powstanie 

to tak ale jeśli miałoby być całkowicie zlikwidowane to nie. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - odpowiadając panu radnemu Marciowi powiem 

tak, że może tak być, że wybudujemy ten budynek szkoły w którym są te klasopracownie dla 

nauczania początkowego, zerówki i klas I-III i tych dzieci w klasach I-III nie będzie. Będzie 

to swego rodzaju przedszkole. Przez te kilka lat jak dziecko od 3 roku życia, przez 4 rok 

życia, piąty, szósty w zerówce będzie przebywało w tym budynku, w sumie tych budynków 

które dzisiaj są wybudowane i dobudujemy jeśli rodzic dojdzie do wniosku, że jego zdaniem 

warunki do kontynuacji nauczania w klasach 1-3 są zadowalające, zdrowotne, bezpieczne i 
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zapisze to dziecko to nasz pomysł wtedy dopiero będzie zrealizowany w sensie celowym. Ja 

w to wierzę, że tak będzie dlatego, że Brzezówka według mojej oceny ma taki potencjał 

społeczny, wspomniał tu pan radny, że jest dokładnie 309 numerów to jest prawie dwa razy 

więcej mieszkańców niż na Granicach, to jest więcej mieszkańców czy podobnie jak na 

Pietrzejowej a na Pietrzejowej tak naprawdę szkoły nie ma, jak jest na Pietrzejowej to nie ma 

na Witkowicach bo dwa osiedla jedna szkoła. Dlaczego się zdecydowałem podjąć taką 

decyzję o wiele wcześniej o zaprojektowaniu szkoły i przedkładać w tym roku w budżecie 

zapis o budowie tej szkoły? Niekoniecznie rodzice dzisiejsi, którzy podejmują takie decyzje o 

tym mnie przekonują. Bardziej przekonuje mnie osobiście analiza intensywności rozwoju 

budownictwa i przybywania mieszkańców w Lubzinie i na Czekaju. Otóż te dwie 

miejscowości panie dyrektorze w sposób znakomity pomogły panu w przygotowaniu przez 

samorząd i przeze mnie budowy tej szkoły bo jeżeli nie wybudujemy tej szkoły i nie 

namówimy poprzez dobre warunki lokalowe i lokalizacyjne obiektu szkoły, żeby chcieli 

swoje dzieci I-III zapisywać, gdzie w tych klasach zgodnie z prawem jest ograniczenie liczby 

dzieci max. 25 to musimy w tych dwóch szkołach dzielić te pierwsze oddziały bo jeśli 

przybędzie w każdej szkole na Czekaju czy w Lubzinie czwórka dzieci, która np. mogłaby 

trafić do Brzezówki to tam trzeba już zrobić podział klasy i to będzie szło I-III i to trzeba w 

rachunku ciągnionym liczyć do ósmej klasy bo żadna grupa rodziców nie pozwoli sobie po 

trzech latach, kiedy prawo pozwala na prowadzenie klasy o liczbie dzieci więcej niż 25 na jej 

ponowne połączenie. Więc te dwie miejscowości to osiedle i Lubzina, ich intensywność 

rozwoju w ostatnich 10 latach analizowana przez nas dostarczyła informacji jako podstawy do 

budowy tej szkoły bo w innym przypadku panie radny Marku absolutnie takiej decyzji bym 

nie podjął. Jestem święcie przekonany, że wielu radnych dziś uważa decyzję o budowie tej 

szkoły, przecież podjęliśmy ją, ja podjąłem już rok temu zlecając projekt za kilkadziesiąt 

tysięcy i wiedziałem, że mówię A to muszę powiedzieć B czyli zabezpieczyć pieniądze i 

budować szkołę i ją prowadzić, wielu z was powiedziałoby, że to była ryzykowna decyzja. 

Ona była na podstawie rożnych informacji między innymi tych o których wcześniej mówiłem. 

Wobec powyższego też się nie zgadzam akurat z pańską wypowiedzią, że ta szkoła dawno 

tam powinna być nowa, że to jest niegospodarność burmistrzów, lepiej powiedzieć burmistrza 

dlatego, że tak się stało, że od 1994 roku jestem bez mała cały czas burmistrzem, czteroletni 

okres to nie jest długo. Tak było bo nigdy Brzezówka nie miała szczęścia do podejmowania 

decyzji. Kiedy zamierzaliśmy tam budować szkołę to wchodziła reforma, która 

dezorganizowała wszystko. Pamiętam przynajmniej ten ostatni okres 17 lat temu, kiedy takie 

przymiarki były jeśli ogłoszono, że są gimnazja i się spłaszcza w dół do klasy VI to doszliśmy 

do wniosku, że w Brzezówce wystarczą klasy do VI, potencjał wówczas te 17 lat temu i 

Lubziny i Czekaja i samej Brzezówki nie dostarczał informacji, żeby budować tam kolejną 

szkołę bo myśmy niedawno jeśli mówimy 17 lat temu wcześniej oddali szkołę u pana w 

miejscowości i też można by się zastanowić czy celowo bo dzisiaj jest tam 130 dzieci. Dzisiaj 

mówimy tak, celowo bo takie szkoły, które mają więcej niż 70 dzieci powinny być 

utrzymywane, chociaż w 3 000 gmin i takie szkoły między 70 a 120 dzieci polikwidowano, 

warunek ekonomiczny i nie tylko. Reasumując panie dyrektorze ja dzisiaj panu nie odpowiem 

czy ja te dzieci zgodzę się dowozić bo ja muszę przede wszystkim liczyć się z przepisami 

prawa, one określają które dzieci się dowozi na koszt gminy, które nie. To nie może być tak, 

że ktoś wywiera jakąś presję, ja mówię tak jest, w związku z tym, że żąda kolega radny czy 

grupa radnych, czy grupa mieszkańców tupie to ja mam postępować tak jak oni chcą, nie. Ja 

mam postępować tak jak prawo to określa. Na następnej sesji panu powiem publicznie czy 

będę dowoził te dzieci  do Brzezówki, Czekaja czy nie bo muszę zrobić analizę, muszę 

wiedzieć jaka jest odległość i do których szkół oni chcą, żebyśmy ich wozili bo dzisiaj pan też 

nie wie czy dziecko Kowalskiego, które chodzi dziś do tej szkoły czy rodzic chce go zapisać 

do Czekaja czy do Lubziny bo to od tego zależy odległość jego domu i szkoły i od tego zależy 
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moja decyzja. Rozumiem, że pan to wyłapał, nie chcę wchodzić w szczegóły, które wynikają 

z przepisów. 

 

Radny pan Jan Ździebko - dobrze jest w życiu iść przynajmniej pół kroku przed problemem  

a nie pół kroku za problemem, dlatego wydaje mi się, że kolejny raz powinniśmy zaufać panu 

burmistrzowi ponieważ np. kiedyś przyszedł taki temat uciepłownienia Ropczyc. Też było 

trudno, też było ciężko, dziś już wiemy, że dobrze się stało, że Ropczyce są uciepłownione  

i nie wskazuje nikt na mapie Polski czy na mapie Podkarpacia Ropczyc a wskazują np. 

Dębicę czy inne miejscowości. Spróbujmy podjąć jeszcze raz pewnego rodzaju ryzyko i 

zróbmy to tak jak pan burmistrz proponuje ale panie burmistrzu naprawdę musimy zacząć 

budowę przed końcem kadencji bo politycy mogą coś wymyślić i ten który tutaj przyjdzie czy 

to pańska osoba czy inna, gdyby inna może mieć inną wizję, jeżeli będzie miał już 

zaprzęgniętą karetę i wykierowany będzie w słuszną stronę to będzie musiał już tam pojechać 

a jeżeli zostawimy temu komuś wolne pole może jeszcze działać różnie, niekoniecznie dla 

dobra Brzezówki a Brzezówce ja od zawsze jak wszyscy państwo wiedzą życzę bardzo 

dobrze, zawsze w tej miejscowości upatrywałem teren przyjemny, przyjazny. Kto mnie zna 

już chwilę też wie, że zawsze byłem sympatykiem Brzezówki, mieszkańców Brzezówki. 

Dzisiaj też jak pan radny z Brzezówki z ciężkim sercem podniosę rękę bo to jednak jest 

ryzyko ale jest pokusa też, że zaoszczędzone pieniądze pomogą, żeby wreszcie stanęła szkoła 

albo chociaż w surowym stanie bo nasza kadencja też się będzie kończyć. 

 

Radny pan Marek Fic – ja chcę taką małą poprawkę, pan burmistrz wziął to bezpośrednio do 

siebie, miałem na myśli jeśli chodzi o burmistrzów burmistrza Hulka, zamiast budować 

szkołę kupili wtedy jakąś stację odnośnie telefonizacji. To jest później szereg tych zdarzeń 

czy zmiana reformy bo jeśliby nie pańskie stanowisko w naszej miejscowości to w tak 

krótkim czasie nie byłaby dokończona budowa szkoły bo ciągła się budowa, ciągła i ciągła a 

później wszystko zostało dopięte. Przychylam się do zdania pana Jana, że trzeba zaufać, że 

jakoś to na plus dla Brzezówki będzie. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski - dziękuję panu burmistrzowi za wypowiedź i za 

stworzenie możliwości budowy tej szkoły. Sądzę, że środowisko będzie wdzięczne i w jakiś 

sposób będzie dodatnio wpływało na rozwój gminy i naszego gremium czyli wszystkich 

radnych na czele z przewodniczącym i panem burmistrzem. 

 

Radny pan Dariusz Mormol – każdy zamiar likwidacji szkoły budzi różne emocje i doskonale 

zdajemy sobie z tego sprawę. Musimy rzeczywiście zaufać tak jak pan Jan powiedział panu 

burmistrzowi. Natomiast wobec perspektyw na najbliższe lata kontynuowania nauki w starym 

budynku szkoły warto się zastanowić czy nie lepiej zaoszczędzić te środki finansowe, zacząć 

budowę nowej szkoły, która przystawałaby do dzisiejszych nowoczesnych standardów. 

Wszystkie te działania na pewno spowodują, że uczniowie będą mieć o wiele lepsze warunki 

do nauki, rodzice o wiele chętniej będą zapisywać dzieci do szkoły w Brzezówce a nie wozić 

ich np. do innych szkół. Teraz należy zaczekać na opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

który musi zapoznać się z argumentami i podjąć właściwą decyzję. 

 

Uchwała w sprawie zamiaru przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Szkoły 

Podstawowej w Brzezówce została podjęta przy: za – 16 głosów, przeciw - 1, 

wstrzymujących się – 2. 

 



10 

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeniesienia oddziałów Publicznego 

Przedszkola Nr 2 w Ropczycach i włączenia do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach - 

Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

W proponowanej uchwale zamierza się przenieść oddziały Publicznego Przedszkola Nr 2  

w Ropczycach do Szkoły Podstawowej Nr 5, to nastąpiłoby od 1 września 2017 roku. Z tego 

powodu jest taka propozycja, ponieważ przedszkola obwodów nie mają ale w obwodzie tego 

przedszkola nr 2 na górce jest ok. 200 dzieci. Tam mieści się tylko 5 oddziałów czyli 125 

dzieci. Pozostałe dzieci muszą być umieszczone w Zespole Szkół Nr 2. Tak naprawdę te 

dzieci w tym zespole już są, tylko ta uchwała w sposób formalny to sankcjonuje. 

 

Uchwała w sprawie przeniesienia oddziałów Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ropczycach  

i włączenia do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach została podjęta przy: za – 19 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz  

z odpowiadającą im liczbą punktów oraz ustalenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce - Dyrektor Zespołu Obsługi 

Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

Podobna uchwała jak niniejsza była podejmowana przez Wysoką Radę, tą uchwałę 

podejmujemy w tym roku z uwagi na zmianę podstawy prawnej bo ta uchwała jest na 

podstawie prawa oświatowego a nie ustawy o systemie oświaty. Również zniknęły klasy 

pierwsze gimnazjum od 1 września, dlatego do pierwszych klas gimnazjów rekrutacji nie 

będzie. Natomiast ta uchwała zakłada rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych ale 

dla tych dzieci, które są spoza obwodu jak również są określone kryteria rekrutacji do 

przedszkoli. Kryteria pozostają takie same. Ze względu na podstawę prawną i brak klas 

gimnazjalnych podejmujemy tą uchwałę. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów 

oraz ustalenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Ropczyce została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw -0, wstrzymujących się–0. 

 

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/45/15 Rady Miejskiej 

w Ropczycach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

W związku z tym, że został powołany w miejsce Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, dlatego też w uchwale V/45/15 z 2015 r. proponuje 

się dokonanie pewnych zmian. Te zmiany dotyczą tego, że zamiast zapisu Miejsko-Gminny 

Zespół Oświaty będzie zapis Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, ma to miejsce w dwóch 

paragrafach. § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie następujące: Zespole – należy przez to rozumieć 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Obsługa 

administracyjna i wypłata przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej dokonywana jest 

przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych. Pozostałe zapisy z poprzedniej uchwały 

pozostają bez zmian. 
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V/45/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 

lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 

2017 rok – Skarbnik Gminy – pan Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok. Wprowadza się w budżecie 

2017 roku zwiększone wydatki o kwotę 1 372 393,76 zł. Źródłem zwiększenia wydatków jest 

wprowadzany planowany deficyt gminy w wysokości 1 372 393,76 zł z przeznaczeniem 

kwoty 1 000 000 zł na zadnie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Ropczyce. W związku z ponownym przeliczeniem kosztów realizacji tego 

zadania 15 obiektów, które w ramach tego zadania są realizowane nastąpiła konieczność 

uwzględnienia niektórych niezbędnych robót dodatkowych na poszczególnych obiektach, co 

rodzi konieczność zwiększenia udziału na tym zadaniu o kwotę 1 000 000 zł. W związku  

z wnioskiem spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego o rozważenie wsparcia jeżeli 

chodzi o udział spółki w zadaniu budowy budynku mieszkaniowego z 24 mieszkaniami  

w ramach finansowania zwrotnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększona została 

kwota o 200 00 zł udziałów jeżeli chodzi o podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki. 

Również zwiększająca kwotą jest tutaj kwota 148 533,47 zł, jest to kwota wskazana na 

utrzymanie szkoły w Brzezówce, która została przejęta od Towarzystwa Ziemi Ropczyckiej 

od miesiąca marca, w związku z realizacją zadań do 31 sierpnia. W tabeli nr 1 rozpisane są 

poszczególne kwoty według klasyfikacji budżetowej, również tabela nr 2 przedstawia 

wprowadzenie deficytu. Źródłem finansowania zwiększonego deficytu są wolne środki jako 

nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z 2016 roku. 

 

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

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, które analizowała na 

dzisiejszą sesję. W porządku obrad 35 sesji są to projekty oznaczone jako: 4.10., 4.11., 4.12.  

i 4.13. 

 

Uchwała w sprawie  zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok została podjęta przy: za 

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

 

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 

2017 rok – Skarbnik Gminy – pan Beata Malec. 

Projekt dotyczy również zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok w którym zwiększa 

się dochody budżetu o kwotę 446 810,84 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 

310 517 zł. W tabeli nr 1 przedstawione są zwiększenia i zmniejszenia dochodów. Największa 

zmiana dotyczy przeniesień między poszczególnymi rodzajami dochodów o 300 000 zł. Jest 

to zmiana w związku ze zmianą klasyfikacji dochodowej, jest to przesunięcie pomiędzy 

paragrafem 087 a 077, dotyczy to dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, jest to tylko 

kwestia przeniesienia między paragrafami. Kwotą zwiększająca dochody budżetu jest kwota 

132 835, po ostatniej decyzji Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy zwiększenie subwencji 

ogólnej z budżetu państwa na 2017 rok. Kwota ta jest przedstawiona w tabeli nr 2, jest 

przeznaczona na remonty na poszczególnych placówkach oświatowych. Również znajdują się 

tutaj dochody w wysokości 2 000 zł na poszczególnych paragrafach rozdziałów klasyfikacji 

oświatowej. Są to wpływy z tytułu otrzymanych darowizn od rodziców celem zakupu 

poszczególnych pomocy dydaktycznych czy przyrządów w placówkach oświatowych. 

Zmniejszenie dochodów jest to kwota 6 197 zł, która dotyczy zmniejszenia wpływów z 
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podatku dochodowego od osób fizycznych, również po informacji z Ministerstwa Finansów 

zmniejszamy udziały na 2017 rok. Poszczególne pozycje dochodowe wydatków 

przedstawione są w tabeli nr 1 i nr 2. Również projekt uchwały zakłada przeniesienie 

planowanych wydatków o kwotę 145 468,68 zł. Przede wszystkim są tutaj przesunięcia 

pomiędzy zadaniami, które realizowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej, w realizacji zadania unijnego przez placówkę oświatową Lepszy start, w ramach 

zadań również prowadzonych przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych. Jeżeli chodzi o 

Urząd Miejski również są tutaj przeniesienia pomiędzy poszczególnymi zadaniami, które w 

trakcie wymusiły wskazanie paragrafu. Jednocześnie największą grupą w Urzędzie Miejskim 

jest wprowadzenie kwoty 50 000 zł na nowe zadanie, na rozbudowę Żłobka Miejskiego w 

Ropczycach oddział Granice, które pozwoli na rozpisanie możliwości projektowej na ten 

żłobek w Granicach. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok została podjęta przy: za 

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

 

4.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Ropczyce - Skarbnik Gminy – pan Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce.  

W związku z wcześniej podjętymi uchwałami począwszy do miesiąca stycznia jak również na 

35 sesji wprowadza się wszelkie zmiany dotyczące dochodów i wydatków, które są zawarte  

w wersji tabelarycznej wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do tej 

uchwały. Również jeżeli chodzi o załącznik objaśnienia wszelkie dane są zawarte w związku 

ze zmianami dochodów, wydatków, przychodów, czy rozchodów w realizacji 

dwumiesięcznego okresu 2017 roku. 

 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce została 

podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach - Skarbnik Gminy – pan Beata 

Malec. 

Projekt dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Ropczycach. W projekcie wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego 

w wysokości 200 000 zł na podwyższenie kapitału założycielskiego, w zamian za objęcie  

w spółce 400 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi łączną wartość 200 000 zł. Źródłem 

pokrycia wkładu będą dochody z tytułu wolnych środków o których mowa w ustawie  

o finansach publicznych. We wcześniej podjętej uchwale dotyczącej zmian budżetowych 

kwota ta była zawarta w budżecie. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ropczyc. 

 

Radny pan Dariusz Herbut – mam pytanie do pana prezesa Rygla jaki ma pan plan na 

sfinalizowanie budowy tego bloku, gdyż już kolejna uchwała jest w sprawie wspomożenia 

TBS-u kolejną kwotą w sprawie budowy tego bloku a nic się w tym temacie nie dzieje. 

Projekt jest gotowy, prezes się zmienił myśleliśmy, że będzie może coś szybciej, sprawniej a 

tu się nic nie zmienia. Chwali się pan prezes na łamach „Reportera”, że dzięki panu powstały 

wielomilionowe inwestycje typu obwodnica, autostrada a tutaj taka mała inwestycja, blok  

i wszystko stoi w miejscu. Proszę przedstawić plan uzdrawiający. 

 

Pan Wiesław Rygiel – prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach - 

pragnę poinformować z dużą przyjemnością, że wniosek złożony w terminie do 30 września 
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przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ropczycach uzyskał akceptację w 

konkursie Banku Gospodarstwa Krajowego, to taka miła informacja o której nie pisaliśmy 

jeszcze ale informuję w tym momencie. Znaleźliśmy się w gronie kilkudziesięciu podmiotów 

w kraju, które prześlizgnęły się przez sito Banku Gospodarstwa Krajowego i mają 

stwierdzoną pozytywnie wiarygodność kredytową. Na początku poprzedniego roku a nawet 

nieco wcześniej był już składany wniosek ale wówczas on nie znalazł uznania wśród 

ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest jedna pozytywna informacja, która 

jeszcze nie przesądza o całości przedsięwzięcia. Ono wiąże się z tym, że aby zostało 

zrealizowane jest niezbędny udział własny. Towarzystwo Budownictwa Społecznego z 

działalności deweloperskiej zgromadziło kwotę ponad 650 000 zł, zakończyliśmy sprzedaż, to 

również dobra informacja. Myślę, że pan radny będzie również z tego zadowolony. 

Dokonaliśmy tej sprzedaży, mamy  udział własny ale to nie jest całość środków. Bank 

Gospodarstwa Krajowego przyzna część środków z kredytu preferencyjnego na 30 lat 

pomocy zwrotnej bo to jest specyficzny program rządowy, my tu musimy zrealizować 

kryteria bardzo szczegółowe tego programu. Jeszcze jeden element bardzo istotny poza 

wsparciem gminy o którym tutaj była mowa to udział partycypacyjny przyszłych najemców. I 

tutaj jest sprawa otwarta, w ciągu tego miesiąca realizujemy nabór po to, aby sprawdzić czy 

na rynku znajdzie się 24 chętnych najemców do zrealizowania kryteriów tego programu. To 

są bardzo szczegółowe kryteria, najogólniej powiem tylko tyle, że należy wnieść udział 

partycypacyjny w budowie, on sięga od 27 000 zł do 30 paru tysięcy złotych zależnie od 

wielkości mieszkania. Oczywiście ten udział partycypacyjny ulega później zwrotowi jeśli 

najemca wypowie umowę i zechce mieszkanie opuścić, jest waloryzowany. Również istotną 

informacją jest i to, że z uwagi na wymagania bankowe w ciągu 30 lat musimy dokonać 

zwrotu części kredytu, którego bank jest gotów nam udzielić ale ten kredyt musi być spłacany 

w czynszu. Stąd ten czynsz będzie się wahał w granicach od 12-13 zł. Dlatego o tym mówię, 

ponieważ środki zgromadzone przez TBS, środki przyznane wstępnie przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego i środki, którymi wspiera gmina to jeszcze za mało, niezbędne jest 

przeprowadzenie z powodzeniem naboru chętnych najemców. Jeśli zbierzemy również 

przewidzianą pulę środków ponad 800 kilkadziesiąt tysięcy złotych wówczas ogłosimy 

przetarg, jeśli nic się po drodze złego nie przydarzy i będziemy budować blok mieszkalny. 

Zapraszamy na naszą stronę, rozdałem nawet część ulotek niektórym z państwa radnych, jest 

jeszcze dużo innych szczegółów ale w telegraficznym skrócie panie przewodniczący tyle 

mógłbym powiedzieć w tej chwili. Realizujemy nabór, w ciągu najbliższego miesiąca wyjaśni 

się czy jest na naszym rynku grupa 24 chętnych na spełnienie kryteriów narzuconych przez 

program Banku Gospodarstwa Krajowego czyli de facto przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Radny pan Dariusz Herbut – czy jeżeli nie będzie chętnych bierze pan pod uwagę budowę 

bloku na sprzedaż w tym miejscu, bo projekty są gotowe. 

 

Pan Wiesław Rygiel – w rozmowach z panem burmistrzem jest pewien biznes plan 

szacunkowy, ramowy. Jeślibyśmy z tego programu nie uzyskali chętnych na wynajem bo 

zastrzegam, że ten program nie przewiduje możliwości wykupu mieszkań, to też nie jest nasz 

wymysł, to jest program rządowy tzw. pomocy zwrotnej, wówczas będziemy mocno 

rozważać możliwość wkomponowania się w program Mieszkanie Plus ale jak zakończymy te 

starania myślę, że w ciągu miesiąca to się wszystko wyjaśni. Raczej przynajmniej na ten 

moment nie ma w planie mieszkań na sprzedaż, ponieważ tuż obok prywatny deweloper 

rozpoczął już budowę i jest to bardzo silna konkurencja chyba, że okaże się, że mieszkania 

sprzeda na pniu, i nie będzie planował więcej. Niestety z naszej wiedzy wynika, że on jest 

rozpędzony, ma zamiar sprzedawać mieszkania. Stąd musimy to mocno przeanalizować. 
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Raczej szlibyśmy w kierunku programów prorządowych z ofertą mieszkań na wynajem. Ale 

nie przesądzam, może się na rynku jeszcze coś zmieni.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - chciałbym jeszcze dodać do tego dwa zadania 

dlatego, że są tu media i pójdzie informacja w świat. TBS jest spółką w 100% gminną, 

myśmy kiedyś powoływali TBS na tej sali w dwóch celach. Po pierwsze miała za zadanie 

administrować substancją mieszkaniową, którą gmina przejęła, jak również i prywatną, która 

się prywatyzowała na tzw. komunalizacji mieszkań, kiedyś spółdzielczych, państwowych  

a później gminnych. Drugi cel, szukaliśmy operatora do budowy mieszkań w blokach, żeby 

nie robiła tego bezpośrednio gmina bo prawnie nie było to do końca korzystne czy 

dopuszczalne nawet poprzez TBS. Co roku sytuacja się bardzo zmienia. Gdy budowaliśmy 

pierwszy blok na Mehoffera w ramach TBS-u z programu rządowego poprzedniego rządu to 

warunki otrzymania kredytu na budowę takiego bloku na wynajem były dużo łatwiejsze. 

Przyszedł nowy rząd, wymyślił własny program a tamten program, który był zatwierdzony na 

10 lat przez poprzedni rząd ścisnął poprzez swoją jednostkę jaką jest Bank Gospodarstwa 

Krajowego do takiego wymiaru, żeby jak najbardziej utrudnić otrzymanie środków na 

budowę tego typu bloków. To powoduje taką sytuację, że gdybyśmy dzisiaj dali gwarancję 

prezesowi TBS-u, gwarancję gminy do zaciągnięcia tej kwoty, którą on chce to 

najprawdopodobniej bank by uległ i dałby tą pożyczkę i można by budować ale ja nie 

przedłożę Wysokiej Radzie takiej gwarancji z paru powodów, nie będę mówił o wszystkich 

powodach. Powiem tylko tyle, z jednej strony nie chcę bo to się liczy jakbyśmy byli zadłużeni 

o tą kwotę 4 000 000 zł mimo, że takiego kredytu nie bierzemy, gwarancja jest równoznaczna 

jeżeli chodzi o wskaźniki w gminie jak i zaciągnięty w złotówkach pieniądz w sytuacji, kiedy 

teraz ważny jest artykuł 243 o finansach państwa a nie jak do tej pory procent w stosunku do 

dochodów, to ograniczamy sobie później przy takiej gwarancji absolutnie możliwość 

absorpcji środków z Unii Europejskiej, które pojawiają się i chyba będziemy mieli jeszcze 

możliwość otrzymania kilkunastu milionów nawet w tym roku. To jest pierwszy argument, 

drugi argument jest też taki, że tam wszystkie mieszkania są zaprogramowane jako na 

wynajem. Jeśli człowiek, który w nim mieszka o określonych dochodach ani nie za wysokich 

ani nie niskich wie, że nie on będzie spłacał raty comiesięczne, za niego będzie spłacała 

gmina to może tak działać. Jeśli wynajmuję u Kowalskiego mieszkanie i przez 3 miesiące nie 

będę mu płacił czynszu, odstępnego bo to jest mieszkanie na wynajem to mam poczucie, że 

muszę się wyprowadzić z tego mieszkania bo on mnie w taki czy inny sposób wypędzi. Ale 

jeśli wie, że jak nie będzie płacił czynszu przez 3 miesiące a gwarantem tego niepłacenia jest 

gmina i ona zapłaci to wielu może tak postępować jak w bloku rotacyjnym. To myślenie 

powoduje, że powiedziałem prezesowi, aby szukać innych rozwiązań ale gwarancji gminy nie 

dostanie. Wyliczyliśmy, że gdyby było jeszcze 300 000 zł dotacji gminy to może byśmy się 

prześlizgnęli jeśli chodzi o normalne zasady, bez gwarancji a TBS dostaje niezbędną kwotę 

na budowę, 300 000 zł  bo 100 000 zł już daliśmy, 200 000 zł dokładamy. Prezes mówi, że 

mało, to jest granica naszych możliwość, oprócz tego, że dajemy za darmo działkę i oprócz 

tego, że do pierwszego bloku podciągnięte zostały wszelkie elementy niezbędnej 

infrastruktury co powinno generalnie potanić budowę tego bloku ale nie możemy konkurować 

jak tu ktoś pytał czy jest możliwa budowa mieszkań na sprzedaż, nie w dzisiejszych 

warunkach, nie z dwóch powodów. Po pierwsze sytuacja jest tak zmienna na rynku, jest taka 

konkurencja, że gminy w tej konkurencji z prywatnymi deweloperami, którzy budują i domy 

na wynajem w różnej formie, indywidualne, dwukondygnacyjne, cztero czy więcej 

kondygnacyjne przegrają zawsze z dwóch powodów, po pierwsze firma TBS jest quasi 

samorządowa a to oznacza, że musi być stosowane w całej rozciągłości prawo o 

zamówieniach publicznych a to oznacza, że zawsze przy inwestycji kilkumilionowej tam, 

gdzie prywatny może zlecać częściowe roboty różnym firmom i wybierać absolutnie 
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najtańsze i z nimi negocjować do ostatniej złotówki my nie mamy wyboru, przetarg na całość 

bo inaczej jest podział zamówień publicznych, naruszenie dyscypliny i w tym przetargu 

kwota w kopercie jaka wyjdzie taka wychodzi. A jeśli się jeszcze sprytnie dwóch, trzech 

przedsiębiorców, którzy muszą ogarnąć całą budowę od ław do wykończenia dogada to mamy 

20% w plecy a deweloper zarabia 5%-10% i jest zadowolony. To wszystko co my 

przegrywamy w ramach ustawy o zamówieniach publicznych a inaczej zrobić TBS-owi nie 

wolno. Dlatego też zdecydowaliśmy się parę miesięcy temu sprzedać część tej nieruchomość 

w szczegółowym planie zagospodarowania przeznaczonym pod bloki, niech ktoś inny buduje 

bo z naszego punktu widzenia, samorządu nieistotne jest czy te mieszkania buduje TBS czy 

buduje (…) czy buduje deweloper (…) z Rzeszowa, grupa deweloperów byle tylko to 

mieszkanie spełniało wszystkie standardy, zostało odebrane przez nadzór budowlany i żeby 

było tanie, żeby mieszkaniec nie tylko Ropczyc ale z gminy Ostrów, z gminy Wielopole 

zamiast kupować to mieszkanie w bloku w Dębicy czy Rzeszowie kupił tu bo jest tańsze niż 

na tamtym rynku o 200 zł - 300 zł. Te 200 zł - 300 zł to jest element konkurencji, który my 

przegrywamy poprzez tą kwestię zamówień publicznych. Chcę dziś powiedzieć, żeby było 

jasne, mamy tylko 50% szans na budowę tego bloku również po tej uchwale i trzeba z tego 

skorzystać. Uda się jednak wycisnąć kolanem ten preferencyjny kredyt, który jest zapisany w 

ramach odpowiedniego sprzed 3 lat rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów to będzie zasługa 

prezesa Rygla i chwała, samorządu też. Jak się nie uda proszę nie traktować, że to jest nasza 

porażka bo przemyśleliśmy to wszystko od początku do końca, stąd puściliśmy dewelopera, 

stąd pozwalamy innym budować mieszkania w różnych terenach. Powiem później w 

informacji, bo przeglądnąłem ją przed chwilą, kierownik Krzych pisze, że dla jednego 

prywatnego dewelopera, przecież nie ma potrzeby nie mówić nazwiska (….) 

wydaliśmy chyba 28 decyzji budowlanych mieszkaniowych. Rozpędza się to budownictwo bo 

są kupcy a jak są kupcy to nam o to chodzi. Chwała (…), chwała (…) i chwała  

również (…)  jeżeli w ogóle będą budowali bo jak będą  budowali to będą szukać kupców  

i najemców żeby skądkolwiek przyszli, tu w Ropczycach zechcieli utrzymywać swoje 

rodziny, bo zaprowadzą dziecko do żłobka, do przedszkola, do szkoły, będziemy mieli 

subwencję oświatową, będziemy mieli 25 dzieci w klasie a nie 20, oczywiście mężowie niech 

pracują gdzie chcą nawet i za granicą jeżeli nie ma gdzie indziej byle pieniądz krążył po 

naszych hurtowniach, sklepach i stolarniach które wykonują meble itd. To jest taki sens. Nie 

traktujmy tego w kryteriach zwycięstwa, porażki, robimy swoje, każdy ma w tej gminie 

określone zadanie, przewidujemy różne rozwiązania jak nie takie to inne a dzisiaj się bardzo 

cieszę, to co mówiłem w kuluarach, że byliśmy z kierownikiem Robertem w Urzędzie 

Marszałkowskim i informacja, która już chyba jest zawieszona w tej chwili na stronach 

internetowych nasza spółdzielnia mieszkaniowa Św. Barbary - 4 150 000 zł o ile pamiętam na 

termomodernizację bloków, nasza spółdzielnia Cukrownik ponad 1700 000 zł i TBS na dwa 

bloki bo tamte bloki tylko może docieplać - 780 000 zł. To jest 8 000 000 zł ze środków 

europejskich, które wpłyną na poprawę bazy mieszkaniowej na naszym Osiedlu Św. Barbary, 

ul. Robotniczej. To duży sukces. Bardzo dziękuję w tym momencie i gratuluję wszystkim 

zespołom, które przygotowywały te wnioski, starały się, żeby uzyskać dofinansowanie bo to 

jest duży sukces. Jeśli dodam, że dla tego osiedla najprawdopodobniej prezes PEC-u wita się  

z kwotą ponad 5 000 000 zł dotacji na przebudowę tej części sieci ciepłowniczej od tych rur 

preizolowanych do bloków to kolejna inwestycja duża w infrastrukturę tego osiedla już dość 

starego trzydziestoparoletniego i też przypominam, że prezes PUK-u otrzymał umowę na 

ponad 5 400 000 zł na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, która służy w 

głównej mierze też tym mieszkaniom blokowym bo tam przesyłamy ścieki a więc coś się 

dzieje i z tych pieniędzy europejskich które leżą w tej perspektywie finansowej na stole trochę 

dla Ropczyc już wyszarpnęliśmy i nieważne kto te pieniądze osiąga spółdzielnia jedna, druga 
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czy TBS, nasze spółki cieszmy się, że będzie robota, będzie inwestycja, będzie coś 

odnowione, będzie miało niższe koszty i to jest nas wszystkich sukces. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał - miałbym takie pytanie odnośnie mieszkań na wynajem czy jest 

możliwość kiedykolwiek je wykupić czy cały czas będą tylko na wynajem bo było coś 

takiego mówione, że można z czynszem spłacać ale ten program pewnie tego nie przewiduje, 

chciałbym się upewnić. 

 

Pan Wiesław Rygiel – ten program nie przewiduje takiej możliwość. Oczywiście możemy 

wystąpić do posłów, żeby dokonali zmiany np. w randze ustawy ale na ten moment tego nie 

przewiduje. 

 

Radny pan Jan Rydzik – ja mam taką prośbę do pana prezesa, żeby może bardziej 

zareklamować tą przyszłą budowę bo ten blok na Mehoffera oczywiście jest już zamieszkały 

ale to trwało bardzo długo, prawie 1,5 roku a jak budują pan (…) czy inni deweloperzy są 

reklamy, bilbordy na GS-ie są ogromne, to ludziom wpada w oko, może by gdzieś w prasie 

czy taki bilbord duży umieścić, żeby to ludzie widzieli, żeby mówić, że to na wynajem bo 

wiadomo jak ktoś nie ma gotówki, nie ma kredytu to bardziej będzie się interesować tym na 

wynajem. 

 

Uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Ropczycach została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian 

prawa samorządowego w Polsce – Przewodniczący Rady – pan Józef Misiura. 

Tematem punktu 4.14. jest projekt uchwały, który powstał jako jedno z przedsięwzięć o które 

zwrócił się Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę 

poinformować, że to jest jedno z trzech przedsięwzięć o które zwrócił się ten zarząd, pierwsze 

to było wzięcie udziału środowisk samorządowych w spotkaniu w dniu 16 marca 2017 roku w 

Warszawie, potem drugim przedsięwzięciem był udział w manifestacji ulicznej w Warszawie 

po zakończeniu spotkania o którym wcześniej mówiłem. Samorząd Ropczyc z panem 

burmistrzem podjęliśmy decyzję, że w tych spotkaniach w Warszawie nie będzie nikt 

uczestniczył, natomiast projekt uchwały, który w tej chwili przedstawię państwu został 

przygotowany na tą okoliczność. Uchwała w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian 

prawa samorządowego w Polsce. Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: 

§1.1. Rada Miejska w Ropczycach wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych 

zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności w zakresie rozwiązań o charakterze 

ustrojowym. 2. Rada Miejska w Ropczycach stwierdza, że pojawiające się w przestrzeni 

publicznej kategoryczne zapowiedzi radykalnych zmian w samorządowym prawie 

wyborczym w zakresie rewizji zasięgu okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości 

udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich, podniesienia progów wyborczych, 

ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, a 

także ograniczenia obywatelom ich konstytucyjnych praw i wolności w szczególności 

wynikających z art. 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – godzą w prawa obywateli 

Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Wszelkie zmiany prawa samorządowego powinny być 

uprzednio poddane możliwie szerokim konsultacjom społecznym, we właściwym czasie i w 

odpowiednim trybie, w szczególności z przedstawicielami organizacji zrzeszających jednostki 

samorządu terytorialnego. §2.1. Rada Miejska w Ropczycach apeluje o respektowanie w toku 

prac nad zmianami prawa samorządowego w Polsce postanowień Konstytucji 
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, w tym 

Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. W szczególności członkowie społeczności 

lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach 

dotyczących ich wspólnoty samorządowej, w tym o wyborze osób wchodzących w skład 

organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 2. Rada Miejska w Ropczycach 

apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentu, rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

i polityków o niepodejmowanie decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli 

Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Rada Miejska w Ropczycach apeluje o podjęcie rzetelnych prac 

zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa 

ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie. §3. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc oraz Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej w Ropczycach. 2. Upoważnia się osoby, o których mowa w ust. 1 do podejmowania 

wszelkich działań zmierzających do przedstawienia niniejszej uchwały właściwym organom 

władzy publicznej oraz jej przedstawicielom. §4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie jest jeszcze pod tym projektem uchwały, proszę o zapoznanie się, nie będę tego 

czytał. Myślę, że każdy wie o co chodzi w tym projekcie uchwały.  

 

Uchwała w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 

została podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 2, wstrzymujących się – 0. 

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, Szanowne 

Prezydium, Wysoka Rado, szanowni państwo sołtysi, przewodniczący osiedli, kierownictwo 

gminy, goście! Jak zwykle chciałem w kilkunastu zdaniach zdać krótką Wysokiej Radzie 

relację z ostatniego okresu. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim 

samorządowcom, którzy w sobotę uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych księdza 

prałata Jana Delekty, wieloletniego, 18-letniego proboszcza parafii farnej w Ropczycach i 

naszego honorowego obywatela Ropczyc. Miałem zaszczyt przewodniczyć tej delegacji i 

bardzo dziękuję, że tak wielu mieszkańców Ropczyc w niej uczestniczyło i również wielu 

samorządowców.  

Chcę poinformować Wysoką Radę, że zakończyła się dzisiaj kontrola kompleksowa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ona dotyczy co 4 lata każdej gminy. Były badane przez 3 

inspektorów przez 2 miesiące praktycznie wszystkie referaty naszej gminy i okresy w ciągu 

ostatnich 4 lat plus niektóre zagadnienia jednostek organizacyjnych jak ośrodek pomocy 

społecznej, jak Centrum Sportu tym razem. Mogę powiedzieć tak, że jestem zadowolony z tej 

kontroli. Przyznaję, że przeczytałem 160 stron, jeszcze mi zostało ze 40 stron protokołu, 

wysłuchałem godzinnej relacji podsumowującej kontrolujących, jestem zadowolony. To na 

pewno dużo lepszy wynik oceny kontrolujących niż 4 lata temu. Bardzo dziękuję wszystkim 

naszym służbom, że staranność i dbałość o uwzględnianie przepisów prawa w 

podejmowanych przeróżnych naszych czynnościach, czy w urzędzie miejskim, czy w 

jednostkach organizacyjnych była. Przedłożę Komisji Rewizyjnej bardziej szczegółowe 

sprawozdanie z protokołu i wniosków. I również informuję, że każdy z radnych kto chciałby 

zapoznać się z protokołem pokontrolnym to, ja nie widzę problemów, będzie do wglądu, a 

Komisja Rewizyjna będzie zapoznana w szczegółach przez panią skarbnik w mojej 

obecności. 

Wysoka Rado, idzie wiosna to widzimy i zauważamy, śnieg zszedł, staramy się by jednostki 

gospodarcze obsługujące naszą gminę, sprzątały, udrożniały kanalizację deszczową, bo 

niechybnie będą deszcze jak to zwykle bywa żeby to wszystko było sprawne, oczyszczone, 

studzienki kanalizacyjne, ulice itd.. Będziemy później malować pasy, odnawiać oznakowanie 

pionowe i poziome. Ogłoszone są przetargi na świadczenie usług transportowych w zakresie 
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obsługi dróg, ogłoszony przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej, na remont cząstkowy i 

likwidację przełomów co pozwoli jak się poprawi bardziej stabilnie pogoda, na pewno w 

miesiącu kwietniu, na łatanie dziur, większych przełomów i później te umowy wiążą nas z 

wykonawcami przez cały rok. Dodatkowo informuję, że ogłosiliśmy też przetarg na budowę 

oświetlenia ulicznego na ulice Pułaskiego, Asnyka, jak również na ulicę Kolonię i Spokojną. 

Ogłosiliśmy również przetarg na budowę parkingu przy ulicy świętej Barbary, na budowę 

zjazdu przy ulicy Grunwaldzkiej do parkingu przy PKS-ie. Gotowy jest przetarg na budowę 

chodnika przy ulicy Sucharskiego to co było dzisiaj też tematem Rady Miejskiej. Więc chcę 

zaznaczyć, że uruchamiamy już te zadania takie, które są tymi inwestycjami w tym zakresie i 

kolejne będą też zadania w zakresie ulic, chodników dalej przygotowywane. Dzisiaj mieliśmy 

też okazję rozmawiać z odpowiednim dyrektorem departamentu w Urzędzie Marszałkowskim 

by Urząd Marszałkowski zechciał uzgodnić i wyrazić zgodę na odstąpienie od 5-letniego 

okresu trwałości na modernizację ulic powiatowych Witosa i Najświętszej Marii Panny, w 

związku z tym, że mamy przygotowany projekt techniczny wykonawczy na wykonanie ronda 

w tym zakresie, wiecie państwo, o który rejon największego chaosu komunikacyjnego chodzi. 

Jeżeli taką zgodę dostaniemy z Urzędu Marszałkowskiego, pismo wniesione kilka dni temu, 

rozszerzaliśmy, rozwijaliśmy, musimy go pouzupełniać, przygotujemy to w ciągu dwóch 

tygodni, to będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na to rondo, by go wykonać na 

wakacjach, w okresie najmniejszego ruchu. Oczywiście też jest warunek czy powiat na swoje 

dwie ulice dołoży 50% kosztów budowy, zakłada się, że to około 700 tysięcy złotych koszt 

brutto w kosztorysie bo przetarg to pokaże, czy też powiat nie dołoży. Jak nie dołoży to i tak 

rozważam pewne modele finansowe które by umożliwiły jednak budowę by rozwiązać ten 

problem mieszkańców i poprawić bezpieczeństwo dzieci bo wiemy, że w ciągu ostatniego 

roku tylko doszło tam do 20 kolizji z udziałem młodzieży szkolnej co oznacza dla nas, że jest 

to problem dla mieszkańców i dla młodzieży. Wysoka Rado! Projektujemy: budowę chodnika 

przy ulicy Zielonej na razie od obwodnicy do drogi Na dunaja, budowę chodnika przy ulicy 

Wyszyńskiego od zakończonego chodnika do ulicy Szkolnej, budowę chodnika na drodze 

Niedźwiada przez wieś od domu kultury do centrum handlowego czyli idziemy w kierunku 

jakby remizy strażackiej, budowę chodnika przy drodze Gnojnica Dolna od szkoły do SKR-u. 

To jest mowa o projektach przy ulicach i drogach powiatowych. Robimy to jakby za powiat. 

Mówię o tym żeby nie było tak, że gdzieś pojawi się w przestrzeni informatycznej informacja, 

że gmina Sędziszów, może Ostrów, dopłaca do budowy chodników przy drogach 

powiatowych a starosta się poskarży, że Ropczyce nie dopłacają. Otóż nie dopłacają ale co 

roku wydajemy podobną kwotę jak powiat na projektowanie i budowę chodników przy 

ulicach i drogach powiatowych, bo tak uzgodniliśmy, bo po doświadczeniach nie ukrywam, 

że nie z tym zarządem ale z poprzednim, z poprzednim starostą, spółki uważam nam nie 

wychodzą. Nie mamy żadnego wpływu na budowę, na ustalenie projektowania tych 

chodników, nie mamy później też żadnego wpływu na utrzymanie tych chodników, różnie to 

bywa. Uznaję, że powiat buduje swoje chodniki tam gdzie chce a my mówimy gdzie my 

chcemy budować tak jak nam ludzie to mówią. Jeśli się powiat zgadza żebyśmy budowali i 

daje nam warunki do projektowania to, to robimy. W tym wypadku powiat się zgodził, 

projektujemy i jak zaprojektujemy będziemy budowali. A inne gdybyście chcieli zapytać to 

wiadomo, że to jesteśmy w stanie zaprojektować w tym roku by w przyszłym roku budować a 

powiat projektuje też inne odcinki chodników przy ulicach i drogach powiatowych na naszym 

terenie i mam nadzieję, że też będzie budował bo to się projektuje. Jeśli chodzi o oświetlenie 

uliczne to projektujemy oświetlenie: Gnojnica Wola od leśniczówki w obydwie strony i w 

dół, w Brzezówce od dworca PKP do obecnej szkoły, w Niedźwiadzie czyli w kierunku 

Małej, resztę do Małej, przy ulicy Pałacowej, ulica Zielona wiadomo o jaki odcinek chodzi, 

mówiliśmy o tym na zebraniach, ulicę Rolniczą. I projektujemy inne odcinki dróg ale tego nie 



19 

 

będę dzisiaj rozszerzał. Informacja również taka, że w lutym wypłaciliśmy mieszkańcom 

mieszkającym przede wszystkim w blokach 5 400 zł jako dodatki mieszkaniowe. 

Wysoka Rado, jeśli chodzi o obiekty inwestycyjne i o obiekty kubaturowe i o liniowe, to już 

trochę powiedziałem mówiąc o środkach finansowych. Powiem, że przed nami jest w 

realizacji już największa inwestycja tego roku jaką jest termomodernizacja 13 budynków 

publicznych, które są w naszym zarządzie. Jeden już się robi od jesieni tamtego roku, to jest 

dom kultury w Witkowicach wraz z OSP, razem połączone. Na 12 mamy przygotowany 

przetarg. I dajemy 3 tygodnie czasu żeby dokładnie policzyć oferty, żeby był czas na dobre 

przygotowanie ofert, każda oferta jest oddzielnym zadaniem. Mamy nadzieję, że 12 ofert 

będzie położonych na stole i chcielibyśmy za 5 tygodni podpisać umowę. Dzisiaj mamy na 

ten cel 5 360 000 o ile się nie mylę, dotacji i z naszej strony jest wkładu około 2 200 000 bo 

dzisiaj dołożyliście państwo milion. Czy to wystarczy, przetarg rozstrzygnie. Gdyby nie 

przetarg – przetargi zrobilibyśmy to za 20% taniej. Ale niestety musimy się dopasować do 

prawa, które ma jeden główny cel, antykorupcyjne działanie i ja się z tym zgadzam tak jest i 

tak musi być. Wysoka Rado, jeżeli chodzi o inne zadania, które prowadzimy, 

przygotowujemy to na pewno chcemy mocniej wejść w program realizacji budowy boisk przy 

szkołach, o sztucznej nawierzchni. Zakładamy, że w tym roku skończymy Małą, że 

rozpoczniemy i wybudujemy na wakacjach Niedźwiadę Dolną to z naszych pieniędzy plus 

Lider liczymy i Gnojnica Dolna. To są 3. Byłoby wielkim szczęściem gdyby się udało z jakiś 

powodów albo przy ewentualnej możliwej dotacji  z Ministerstwa Sportu wybudować czwarte 

boisko w tym roku. To byśmy w przyszłym roku mogli skończyć program i na koniec 

kadencji powiedzieć przygotowaliśmy program, zaprojektowaliśmy, przy każdej szkole tej 

większej jest boisko o sztucznej nawierzchni. Te 3 myślę, że na pewno się uda zrealizować.       

Wysoka Rado, otwieramy przetargi wkrótce na kontynuację i zakończenie budynków 

wielofunkcyjnych; Brzezówka, Lubzina. Tam będą po 2 przetargi, dlatego że chcemy łączyć 

środki unijne z Lidera czyli z programu, który jest w dyspozycji naszych kolegów Roberta 

Kuraszkiewicza i Marka Misiury i te pieniądze pojawią się później, tu przetarg będzie 

opóźniony, mam nadzieję, że nie dłużej niż miesiąc, od przetargu, który jesteśmy prawie 

gotowi otworzyć na te pierwsze zadania, Brzezówka wie o co chodzi, Lubzina wie o co 

chodzi, by oddać i by móc uzyskać pozwolenie na użytkowanie na początku października, 

może na koniec września by można było w październiku zaprosić Wysoką Radę, żebyśmy 

pokazali, że po trzech latach mordęgi pewne procesy i etapy są kończone. Tego sobie 

życzymy i myślę, że tak będzie, finansowo, organizacyjnie, projektowo jesteśmy 

przygotowani. Wysoka Rado, najważniejszy nowy temat to dokończenie projektu, jesteśmy 

bardzo blisko i przygotowanie przetargu, jego przeprowadzenie na budowę hali. Termin jest 

zawity. Zawity to znaczy taki, że powinniśmy umowę podpisać w połowie czerwca by firma, 

która wygra i podpisze z nami umowę na budowę tej hali przy Zespole Szkół nr 1 mogła 

wejść 1 lipca na budowę. Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrobić to co najgorsze, w 

dołku ławy i fundamenty, później wysoko ogrodzić i już to jest bezpieczniej. To jest 

niezwykle ważne przedsięwzięcie, mamy na to bez mała 2 miliony naszych środków i 

będziemy usilnie starać się o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i resztę w przyszłym 

roku. Termin krótki, stawiamy w przetargu 14 miesięcy, 1 wrzesień przyszłego roku czyli w 

tej kadencji chcielibyśmy tą halę odwiedzić przed wpuszczeniem tam młodzieży. Jeśli to się 

uda to pani M.Bochenek będzie wyróżniona, taki podtytuł zasłużona już by się jej wtedy 

należał. Więc poważne wyzwanie przed naszym zespołem, nie tylko panią Marysią i jej 

inżynierami ale przed tymi, którzy w tym współuczestniczą i referat, który ogłasza przetargi 

Mariusza Wośko i referat budżetu, który musi to pilnować itd. i oczywiście dyrektorka szkoły 

bo to będzie okres chaosu i problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży przez te 14 miesięcy, ale chcemy jak najkrócej żeby tego nie rozciągać bo jest to 

szkoła gdzie jest najwięcej dzieci i młodzieży. Wysoka Rado, o innych projektach, które 
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przygotowujemy nie będę jeszcze mówił bo to za miesiąc i w kolejnych. Powiem tylko, że 

jesteśmy przygotowani aby złożyć wniosek o środki europejskie do Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na budowę wodociągu od Lubziny Przymiarek aż do Niedźwiady, 

Niedźwiada szkoła, Niedźwiada OSP z tymi wszystkimi wypustkami do mieszkańców po 

drodze Okonina, Łączek i Niedźwiady Dolnej. To kosztorys na jakieś siedem, osiem 

milionów złotych. W całości nie da się tego zrobić chyba, że dostaniemy dotację, ona jest 

wątpliwa, z góry mówię, że jest wątpliwa bo to nie od nas zależy tylko zależy w dużym 

stopniu od urzędów marszałkowskich i tych zespołów jak ustalają kryteria dla niektórych 

gmin. Jeśli ustalają kryteria takie na przykład, że gmina o takich dochodach jak my nie 

otrzymujemy punktów, jeśli chodzi o położenie nie otrzymujemy punktów, jeśli godzi o 

gęstość ludności na kilometr kwadratowy nie otrzymujemy punktów to pamiętajcie, że na 

starcie przegrywamy. Będzie cudem jeśli otrzymamy środki finansowe, ale wierzymy, że jeśli 

nie teraz to być może za dwa, trzy lata ze środków rezerwowych będą przesunięcia i że może 

wtedy ten projekt otrzyma środki finansowe, co nie znaczy, że co roku nie będziemy 

etapować robót, nie będziemy próbowali zmierzyć się z tym największym projektem 

wodociągowym. Wysoka Rado, tyle o tych sprawach. 

Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych to już trochę mówiłem, resztę powiem w 

przyszłym miesiącu. Zamówienia publiczne to tak jak mówiłem, teraz jest żniwo w 

cudzysłowie czyli okres gorącej pracy dla 3-osobowego referatu, bo się spiętrzają wszystkie 

zadania, przetargi i każdy referat mówi, że moje ważne. Referat Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska odpowiedzialny również za współpracę z jednostkami OSP zakończył zebrania 

sprawozdawcze we wszystkich jednostkach OSP. Bardzo dziękuję panu prezesowi zarządu 

gminnego Andrzejowi Rachwałowi, że na każdym zebraniu sprawozdawczym gdzie są 

zwykle wszyscy strażacy, gdzie w wielu miejscowościach naszej gminy bardzo pięknie 

zarządy straży przygotowują te spotkania sprawozdawcze, strażacy są elegancko w 

mundurach, zaproszeni są sołtysi, zaproszeni są członkowie KGW, a czasami całe zespoły 

KGW, na wielu ja byłem, na każdym był nasz pracownik inspektor Waldemar Cholewa. To 

jest bardzo dobry przykład jak powinno się współpracować z tymi ważnymi gremiami w 

każdym osiedlu, w każdej wsi bo jeśli jest współpraca – zarząd OSP, rada sołecka, Koło 

Gospodyń Wiejskich plus proboszcz jeszcze, rada parafialna to wszystko żyje i to są 

racjonalne decyzje i naprawdę pod tym względem nasza gmina jest dobrą gminą. Oczywiście 

tutaj zawsze też jakieś kolegialne decyzje na wsparcie różnych środowisk sportowych bo 

zwykle jakiś LZS albo jakieś stowarzyszenie o tym profilu jest i to jest niezwykłe 

zaangażowanie stowarzyszeń pozarządowych w te działania obywatelskie.  

Wysoka Rado, pan kierownik Krzych napisał, że od stycznia do teraz przez niespełna 2 

miesiące wpłynęło 47 wniosków o wydanie decyzji zabudowy mieszkaniowych, usługowych, 

handlowych i wydaliśmy już 81 takich decyzji o warunkach zabudowy na budowę mieszkań, 

na budowę obiektów usługowo handlowych, w tym tak jak mówiłem 25 dla jednego 

dewelopera. To jest bardzo pozytywne, bardzo dobrze i cieszę się, że rozwój budownictwa i 

substancji usługowej, gospodarczej jest bardzo intensywny. Przy okazji ponieważ 

rozmawiałem z tą spółką (…) to wiem, że kolejne dwie hale na tym terenie, który gmina im 

sprzedała kilka lat temu, w tym roku wybudują, co też jest ważne, też za hale jakiś podatek, 

jacyś ludzie zatrudnieni i coś co będzie związane z rozwojem. Też informuję, że też (…) 

jednoznacznie już wczesną wiosną rozpoczyna na półtora hektara swoje nowe hale. I też 

powinna pójść budowa za Cukrownią na pierwszym hektarze z tych 20 zakupionych przez 

firmę (…). I to cieszy, niech to wszystko zacznie się realizować to będziemy bardzo 

zadowoleni.  

Jeżeli chodzi o oświatę to dzisiaj podjęła Rada wiele ważnych decyzji. Staramy się o dotację 

na stypendium dla dzieci, wniosek był złożony na 73 tysiące. Informuję Wysoką Radę, że 

wypłaciliśmy 108 tysięcy złotych na koniec stycznia tzw. świadczenie wyrównawcze dla tej 



21 

 

grupy nauczycieli, którzy w ciągu roku nie osiągnęli swoich stawek zgodnie z stopniem 

awansu zawodowego. Dotyczyło to tylko nauczycieli mianowanych. I dodam dla informacji 

żebyście państwo wiedzieli, że weszliśmy we współpracę z tymi samymi zespołami 

stomatologów i w kolejnych dwóch szkołach w tej chwili przygotowywane są gabinety 

stomatologiczne; Gnojnica Dolna, która objęłaby opieką bezpłatną stomatologiczną dzieci z 

Gnojnicy Woli, z Gnojnicy Dolnej i zobaczymy może część Witkowic i w Niedźwiadzie 

Dolnej, gabinet stomatologiczny w tej szkole powinien objąć dzieci z bałkan. Jest tu pewien 

warunek, jest pewnego rodzaju ryzyko, które ponosi nie tyle gmina co nasi partnerzy bo 

muszą zamówić i zakupić cały gabinet stomatologiczny, czy na pewno uda się podpisać 

umowę na resztę, na te nowe 2 gabinety z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie. 

Oczywiście wszyscy są po słowie, ale wiecie państwo, że umowa to jest to, a słowo to 

czasami można stracić.  

Wysoka Rado, dla informacji, pomoc społeczna. Przeczytam 2 zdania sprawozdania. W 

miesiącu  lutym ośrodek pomocy społecznej zakończył wydanie decyzji administracyjnych 

dla ponad 150 postępowań dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz 

zasiłków dla opiekunów, zrealizowano wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 941 000 dla 2 

265 rodzin, świadczenia rodzicielskie w wysokości 86 000 dla 84 osób. W miesiącu lutym 

wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 1 901 000 zł dla 2 237 rodzin oraz 

wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 41 500 zł dla 111 

uprawnionych. Nie przytaczam reszty pracy. Mówiąc o tym mówię, że jaka musi być skala 

przyjmowanych decyzji i uwagi skupionej w jednym miesiącu na przekazaniu tych środków 

finansowych do dzieci, do rodziców, do naszych rodzin. To jest duża skala pomocy. 

Oczywiście tylko drobny procent to są nasze pieniądze, reszta to są pieniądze z budżetu 

państwa, podatników, to wielka sprawa. Z drugiej strony w pewnym stopniu zauważam, na 

przykładzie naszej gminy ale pewnie jest tak w wielu gminach, że chyba jest to przeciążenie, 

że bardzo dużo idzie pieniędzy na pomoc społeczną a zauważam, że brakuje nam na 

infrastrukturę, że może się zdarzyć, że będą dziurawe drogi, że będą niedopieszczone szkoły, 

przedszkola, że mogą być problemy w innych częściach bo kurczy nam się możliwość 

inwestycyjna gminy. Czyli inaczej mówiąc wydaje mi się, że jako państwo włożyliśmy 

olbrzymi wysiłek w pomoc społeczną bo porównywalną kwotę wydajemy na wszystko inne 

na utrzymanie 440 nauczycieli, 160 paru pracowników administracji oświatowej, na iluś, 200 

pracowników urzędu, spółek itd., itd.. To przynajmniej nasi mieszkańcy i mieszkańcy w 

Polsce nie powinni mówić, że państwo, elity my się wszyscy zaliczamy do takich elit danej 

gminy, tu jak siedzicie wszyscy, ich pozostawia bez pomocy. Nie, nie pozostawia ich bez 

pomocy, Mówię to też w kontekście, ostatnio czytam od parunastu dni książkę z okresu przed 

rewolucją październikową 17 roku dotyczącą tej grupy arystokracji i szlachty dwumilionowej, 

którą rewolucja zgładziła w ciągu 20 lat poczynając od 17 roku, fizycznie zgładziła dlatego, 

że uznali, że oni byli burżujami bo przez te wcześniejsze lata żyło się im ponad stan a nie 

chcieli nam robotnikom i chłopom po prostu pomóc w niedoli. I to jest niestety ważne, ważne 

jest żeby każdy sobie taką książkę przeczytał, niestety 700 stron, bardzo ciekawa. Jest taki 

przykład, że jeśli jakieś elity się odrywają od bazy, od ludu i żyją ponad stan to wcześniej czy 

później to taka sytuacja ma drugi tragiczny koniec, nie dość, że stracili wszystkie majątki to 

stracili życie na koniec. A gdyby wcześniej trochę więcej pomogli tym biednym rodzinom 

robotniczym i chłopskim, pomogli wykształcić ich dzieci, pomogli znajdować warunki 

chociażby w tych okresach każdego roku takiej biedy to by do takiej strasznej tragedii nie 

doszło bo 2 miliony to nic, później wymordowano 20 milionów w Rosji w latach od 22 roku 

do 39.  

Wysoka Rado, jeśli chodzi o podatki bardzo dziękuję państwu sołtysom i przewodniczącym 

osiedli za to, że dotarło 12 tysięcy decyzji wydanych przez naszych pracowników z Referatu 

podatków do naszych wszystkich podmiotów, osób fizycznych i teraz chciałbym żeby jak 
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najwięcej tych decyzji podatkowych było płaconych u sołtysów i przewodniczących osiedli 

ale za dużego wpływu na to nie mamy. Było 385 wniosków rolników na zwrot podatku 

akcyzowego, mamy 80 deklaracji na podatek od środków transportowych czyli te osoby, 

które prowadzą działalność gospodarczą, to też ważne bo to jest 80 podmiotów w tej 

dziedzinie transportowej.  

Centrum Kultury to imprezy, państwo wiecie, sporo było różnych spotkań w domu kultury i 

dwóch wiejskich domach kultury. Oceniam tą działalność w miesiącu lutym tak jak i w 

styczniu, dobrze i uważam, że to wszystko cała ta baza i wkład, który ponosimy jako 

podatnicy jest właściwie wykorzystane. Oczywiście trzeba podkręcać, trzeba mobilizować 

nasze służby żeby coś wciąż robić. Cieszę się, że w roku ubiegłym wymyśliliśmy nową 

inicjatywę skierowaną do grupy emerytów, tych 4 tysięcy osób, które mają 65 lat i więcej. Te 

grupy są coraz bardziej aktywne, niestety to nas trochę kosztuje bo to trzeba sobie 

powiedzieć, jeśli coś się wymyśla i się ludzi wyciąga z domu i się im proponuje to też i trzeba 

parę groszy stracić ale warto, warto mieć ludzi zadowolonych, zaangażowanych nawet tylko 

tych, którzy chcą razem wyjechać do kina, chcą razem pojechać do jakiegoś sanktuarium, 

którzy się spotykają żeby porozmawiać, żeby zobaczyć swoje wnuki występujące na 

przeglądzie pastorałek i kolęd, mówię tu o konkretnych przypadkach, żeby oglądnąć piękne 

przedstawienie „Calineczki”, ja się cieszę, jeżeli trzeba będzie wydać w ciągu roku 

kilkanaście tysięcy na aktywność poprzez dom kultury, poprzez bibliotekę, może i trochę 

poprzez urząd to nie zbiedniejemy przy naszej kasie a tworzymy klimat do zapełniania 

naszych remiz i budynków bo po to je remontujemy, modernizujemy żeby tam ktoś 

przychodził, żeby tam było jakieś życie, żeby grupy dzieciaków, wnuków i dorosłych 

starszych się razem integrowały. Centrum Sportu. Idzie wiosna, rozpoczną się rozliczne, 

różne rozgrywki. Pan dyrektor podsumował rok 2016, Gala Sportu była bardzo udana, 

dziękuję panu dyrektorowi Wojdonowi i jego współpracownikom jak również i Centrum 

Kultury bo tam się to mogło wszystko odbywać, było to w tym roku dobrze zrobione i myślę, 

że zawsze tam trzeba jeszcze coś dodać, jeszcze coś poprawić. Takie Gale jak dzisiaj 

przeglądamy „Nowiny” czy „Super Nowości” to i na poziomie wojewódzkim, to trzeba 

podsumowywać trzeba wyróżniać działaczy, trenerów, też i dobrych sportowców i powiem, 

że ta aktywność jest u nas dość duża, nawet dzisiaj pani skarbnik była świadkiem jak 

kontrolująca nas grupa RIO mówi tak panie burmistrzu jeżeli chodzi o kontrolę wydawanych 

środków na stowarzyszenia pozabudżetowe czyli te różne sportowe i nie tylko to widzimy w 

porównaniu z innymi gminami, że sporo u was środków na ten cel idzie i bardzo dużo 

stowarzyszeń jest przez was dofinansowanych. Żadnych uwag jeśli chodzi o celowość, czy 

uwagi, czy uchybienia. To jest dobra informacja bo nikt nam nie powinien zarzucić, że nie 

dostrzegamy potrzeby rozwoju zainteresowań sportowych, artystycznych, że  nie wspieramy 

te różne inicjatywy choćby tutaj przed chwilą wspomnianych klubów seniora i różnych sekcji 

i grup artystycznych i sportowych. Biblioteka jako druga jednostka kultury, jak co miesiąc  

działania, które zawsze są związane z wypożyczeniami, inwentaryzacją  i różnymi akcjami 

typu konkursy, wykłady. Zapraszam Wysoka Rado do Biblioteki na wykład okolicznościowy 

związany z 655 rocznicą nadania praw miejskich przez Króla Kazimierza. Robimy to trochę 

inaczej niż do tej pory, nie wiem być może błąd, być może nie, ale uznałem, że co drugi 

miesiąc uroczysta sesja to trochę za często bo jak zapraszasz gości na uroczystą sesję to 

wypada coś postawić itd., wypada jakieś zespoły ściągnąć i boję się też takiego z boku 

spojrzenia innych, że my to tylko nic nie decydujemy tylko balujemy, tylko się bawimy i 

tylko jest to tak uroczyście. A więc uznaję, że może ważniejsza będzie ta sesja związana z 

rocznicą samorządu i rozpoczęciem tradycyjnym dni ziemi Ropczyc więc co miesiąc 

powinniśmy mieć sesję gospodarczą, że może to zostawimy, a ten dzień związany z 

uroczystością nadania praw miejskich chcemy obejść w ten sposób, że Biblioteka na wykład 

zaprasza, profesor Tabasz wygłosi te elementy historyczne, mamy ciekawą wystawę w Domu 
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Kultury, zapraszam, mamy posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej 

z udziałem pana przewodniczącego Rady, pana przewodniczącego Komisji edukacji i kultury, 

pewnie burmistrza. Złożymy wraz z zarządem Towarzystwa kwiaty pod pomnikiem Króla 

Kazimierza, księdza doktora Zwierza, traktujemy go też jako drugiego budowniczego po 

Królu Kazimierzu Ropczyc tego jakby nowoczesnego już założyciela Ropczyc i przyjdziemy 

tutaj na świetlicę poustalać różne rzeczy, pokonsultować, mam spotkanie z młodzieżą też 

szkolną w tym dniu też pod takim kątem żeby też trochę powiedzieć  o tej rocznicy, o historii 

o tradycji, o tej jak to się mówi przestrzeni publicznej żeby zaistniała taka sytuacja, że my 

obecnie Ropczycanie jesteśmy pełni chwały, że Ropczyce to królewskie miasto, że mają 655 

lat i że szacunek i honor pamięci naszym przodkom się należy.  

I na zakończenie sesji chciałbym prosić o pozostanie, krótkie 5-minutowe przewodniczących 

osiedli i sołtysów. Uważam, że powinniśmy zrobić nim przyjdzie wiosna zebrania 

środowiskowe w każdym osiedlu, w każdej wsi żeby poinformować co w tym roku Rada 

Miejska postanowiła uchwalając budżet, co nas czeka jeśli chodzi o różne rzeczy, 

pozabudżetowe też, różne informacje, być może zdaniem państwa sołtysów, 

przewodniczących osiedli trzeba będzie zaprosić jeszcze jakieś inne osoby urzędowe żeby 

pewne rzeczy wyjaśniły. To jest to miejsce gdzie 2 razy do roku jeśli dobrze powiadomimy 

każdy nasz mieszkaniec wsi czy osiedla powinien wiedzieć, że jest takie spotkanie, czy 

przyjdzie czy nie przyjdzie to jego sprawa, ale tam powinny być przedłożone sprawy 

publiczne i wysłuchane różne wnioski i pytania i do tego zdążamy żeby na każdym zebraniu 

w każdym okręgu był radny, był sołtys, był przewodniczący osiedla, to jest ważne.  

Przed chwilą Wysoka Rada w ostatnim punkcie przyjęła większościowymi głosami za 

uchwałę o takim jakby proteście skierowanym do Sejmu by zbytnio nie zagłębiał się w 

modyfikację bym tak powiedział przepisów dotyczących samorządu czyli ordynacji 

wyborczej do samorządów bo tak najprościej jakby ktoś nas zapytał o co chodzi no to chodzi 

o to, że chcemy żeby te wybory radnych w takich gminach jak Ropczyce i tysiącu innych były 

większościowe a nie proporcjonalne, po chłopsku to znaczy żeby można było wybierać 

spośród kilku Kowalskich a nie kilku list partyjnych to jest dokładnie tak bo jak będą 

proporcjonalne to będzie jak było kiedyś, że tak jest utrudniona teraz sprawa rozstrzygania i 

prowadzenia wyborów w procedurach komitetów wyborczych, że mało kto się zdecyduje na 

komitety wyborcze a więc partie polityczne wszystkie wejdą tu z butami w każdą gminę i 

tylko będzie można kandydować na radnego na przykład strzelam z miejscowości Niedźwiada 

z partii politycznych. A my chcemy żeby Kowalski z Kwiatkowskim i Jodłowskim 

konkurował nie zasłaniając się jakąkolwiek partią polityczną i jej programem i o to chodziło 

w tej uchwale, którą podjęliście. Nie określamy innych akcentów bo one są mniej istotne. 

Więc sądzę, że jeżeli większość gmin wyrazi tego typu dezaprobatę dla tak głębokiej 

ingerencji w prawo samorządowe, które jest dobre i widać to na przykładzie, że tak naprawdę 

kraj rozwija się w większości dzięki tym gminom, bo tu w każdej gminie buduje się szkołę, 

przedszkole, drogę, sieć kanalizacyjną, to co ludziom jest potrzebne, most, chodnik, 

oświetlenie, to nie buduje nam rząd, to nie buduje wojewoda to budują radni i ten wójt, 

burmistrz bo on reprezentuje tą gminę i niech tak pozostanie, nie próbujmy podporządkować 

wszystko pod władzę centralną i żeby to decydowali politycy bo tu o to chodzi, jeżeli polityk 

poseł będzie decydował kto będzie na listach to będzie tylko taki radny, który po prostu nie 

jest samodzielny, który nie myśli no tak jak z posłami przecież wiecie jak jest prezes nie 

pozwoli to nawet dobra jednostka się nie znajdzie na liście jak się nie znajdzie na liście to nie 

może być posłem to nie może kandydować nie ma prawa wyboru, więc nie chciejmy żeby 

tego typu polityka dotarła do każdej gminy. Jeśli większość gmin wyrazi taki protest to być 

może ktoś dojdzie do wniosku no dobra nie przesadzajmy bo będzie oddolny tego typu bunt, 

ja nie mówię, że bunt w postaci, że wyjdziemy ze sztandarami i będziemy tupać na ulicach 

tylko bunt niezadowolenia co może się obrócić w tych wyborach samorządowych jednak 
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przeciwko tym, którzy taki system stworzą. Ja gdybym miał o tym decydować na pewno bym 

się obawiał takiego obrócenia się emocji, niezadowolenia na dole wyborców. Wysoka Rado, 

dziękuję za informację, gdyby były pytania będziemy służyć odpowiedzią.                      
 

6.                   
Informacje Przewodniczącego Rady dla Rady Miejskiej: 

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – każdy z 

państwa radnych otrzymał Wykaz zarządzeń Burmistrza Ropczyc wydanych w 2016 roku na 

podstawie tej uchwały. 

Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę 

Ropczyce za 2016 rok – jest do wglądu dla państwa radnych w Biurze Rady.  

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie 

Burmistrzowie! Najpierw chcę podziękować, za to że się będzie robić oświetlenie w 

Brzezówce od Czekaja do obecnej szkoły, jest to ważny odcinek ze względu na to, że zakład 

tam pracuje pełną parą, a dzieci uczęszczają do szkoły do Czekaja. Ale bardzo ważne jest 

również dwie rzeczy, mianowicie ze względu na bezpieczeństwo czy by nie dało się włożyć 

jeszcze jeden chodnik wykonanie dokumentacji na Zapłociu, przy drodze na Zapłocie. Jest to 

ważna droga bardzo licznie uczęszczana i po drugie bardzo dużo pojazdów tam przejeżdża. 

Jeśli by była możliwość to bardzo bym prosił. Również jest ważna sprawa bezpieczeństwa ze 

względu na parafię i ze względu na to, że część Lubziny wykonała już oświetlenie za Śnieżkę 

i został ten kawałek Lubziny i Brzezówki, bo po jednej stronie jest Lubzina, po drugiej 

Brzezówka, nieoświetlony, połączyłoby to, oświetlenie całej tej ulicy powiatowej. Jest to 

ważne z mojego punktu widzenia i mieszkańców by ten odcinek drogi był oświetlony. Będzie 

na pewno na zebraniu poruszona sprawa budowy czy modernizacji drogi przy współpracy 

Rady Sołeckiej sądzę że należało uwzględnić od dawnego nie wiem ale chyba pan burmistrz 

się orientuje przejazdu kolejowego do drogi powiatowej. Jest to odcinek, który w zasadzie 

należy pod adres Lubziny ale i również korzysta większość do Brzezówki bo tak jest głupio ta 

droga podzielona że część należy po jednej stronie dla Lubziny po drugiej stronie dla 

Brzezówki i dlatego prosiłbym bardzo jeśli byłaby możliwość o uwzględnienie tego odcinka 

drogi i wykonanie asfaltu a sądzę, że Rada Sołecka część pieniędzy przeznaczy na dodatkowe 

utwardzenie chodzi o masę asfaltową. Ponieważ kolej dobrze utwardziła już tą drogę tak że 

nie trzeba będzie dużo tego kamienia. Jeszcze raz proszę o uwzględnienie tych możliwości 

gdyby były.          

 

7.  
Przewodniczący Rady zamknął 35 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

 

       

 


