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Protokół Nr XLI / 17 

z XLI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 14 sierpnia 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 – 14.55. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 41 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – w ostatnich dniach Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego przekazało informację do naszego referatu, że jest wolne mieszkanie komunalne. 

To jest małe mieszkanie komunalne o powierzchni 37 m2, ono należy do kategorii mieszkań 

komunalnych a nie socjalnych. Jednym ze sposobów uporządkowania tego zasobu jest sprzedaż 

mieszkań komunalnych, co czynimy skutecznie od wielu lat, jak zresztą większość gmin przy 

zastosowaniu daleko idących ulg. Z uwagi na to, że jest to mieszkanie dla jednej czy dwóch 

osób, mieszkanie małe, nie dla rodzin, mieszkanie też z powodów zasobu komunalnego nie dla 

osoby, która pretenduje do mieszkania socjalnego, proponuję Wysokiej Radzie, aby rozważyć 

jego zbycie w drodze przetargu nieograniczonego ale wcześniej proszę o wprowadzenie do 

porządku obrad i ewentualnie później w debacie podjęcie takiej lub innej decyzji. 

 

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

wstrzymujących się – 0. 

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

się – 0. 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 40 sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

1.ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XX/200/16  

z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za 

parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, 

2.zmiany nazwy ulicy, 

3.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, 

4.opłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

5.przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Ropczyce, 

6.zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropczyce na 2017 rok,  
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7.zmiany Uchwały Nr XL/383/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 czerwca 2017 roku 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

9.ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy Ropczyce, 

10. utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Baśni Polskiej  

w Niedźwiadzie Dolnej, 

11.utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II  

w Ropczycach, 

12.wyrażenia stanowiska, skierowanego do Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

dotyczącego odnawialnych źródeł energii. 

13.zbycia lokalu mieszkalnego w Ropczycach w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2. 

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 40 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

                                                                                                 

4. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady 

Miejskiej w Ropczycach Nr XX/200/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – 

Przewodniczący Rady – pan Józef Misiura. 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XX/200/16  

z dnia 26 lutego w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie 

pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały 

Rady Miejskiej Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Uchwały NR 

XX/200/16 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. 

2.Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów 

 w Strefie Płatnego Parkowania. 3.Obwieszczenie o którym mowa w ust. 2 podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. § 2.Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Przewodniczący Rady poinformował, że ponieważ uchwała XX z dnia 26 

lutego w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w 

tej strefie została zmieniona uchwałą z dnia 29 sierpnia 2016 roku rada jako organ właściwy 

dla tej uchwały powinna podjąć decyzję o ogłoszeniu tekstu jednolitego. Na podstawie tego 

projektu uchwały rada zatwierdza i kieruje do ogłoszenia w dzienniku urzędowym tekst 

jednolity dotyczący tej uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania. Szczegółowe 

informacje szanowni państwo otrzymali.  

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

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



3 
 

gospodarczego na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 

przedstawione na dzisiejszą sesję o numerach: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. oraz 4.12., natomiast na 

dzisiejszym posiedzeniu komisji pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały 4.13. 

Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr 

XX/200/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat 

za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, została podjęta przy: za – 20 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy – inspektor w Referacie 

Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pani Anna Zegar. 

Uchwała dotyczy zmiany nazwy ulicy Tadeusza Rataja, którą nadano uchwałą nr 25/VII/75 

Rady Narodowej w Ropczycach na nazwę Macieja Rataja, w związku z obowiązkiem 

wynikającym z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej. Z uzasadnienia tej uchwały wynika, że nazwa ulicy Tadeusza Rataja związana jest 

z funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej pochodzącym z naszego regionu, który oddał życie 

w walce z wrogim podziemiem o utrwalenie władzy ludowej. Zgodnie z artykułem 1 

wspomnianej wyżej ustawy o dekomunizacji nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej,  w tym dróg, ulic, mostów i placów nadawane przez jednostki samorządu 

terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących 

komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za 

propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń 

lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i suwerenny system władzy w Polsce w latach 

1944-1989. Artykuł 6 tejże ustawy mówi, że właściwy organ jednostki samorządu 

terytorialnego, zmienia nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym 

dróg, ulic, mostów i placów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej 

ustawy  tj. do dnia 1 września 2017 roku. W przypadku niewykonania obowiązku, wojewoda 

wydaje zarządzenie zastępcze w terminie 3 miesięcy tj. do dnia 1 września 2017 roku. Maciej 

Rataj urodzony w 1884 roku zmarł w 1940. Był to nauczyciel, działacz ruchu ludowego, 

marszałek sejmu, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Dwukrotnie pełnił 

funkcję głowy państwa w 1922 roku i 1926. Po wkroczeniu Józefa Piłsudskiego do Warszawy 

odegrał rolę mediatora dążąc do zakończenia groźnego dla państwa konfliktu. Jako tymczasowa 

głowa państwa po przewrocie majowym w porozumieniu z Piłsudskim powołał nowy gabinet 

Kazimierza Bartla. W 1940 roku został rozstrzelany przez Niemców w lesie w pobliżu wsi 

Palmiry w województwie mazowieckim.  

Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy, została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej  

w Ropczycach – inspektor w Referacie Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pani Anna Zegar. 

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

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, położonej 

w Ropczycach, o powierzchni 22 a 78 m2, przeznaczonej w miejscowym planie 
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zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę  usługową, produkcyjną,  składową   

i magazynową,  w tym lokalizację  przedsięwzięć  zaliczanych  do mogących  znacząco  

oddziaływać  na środowisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 

322/5 o powierzchni ogólnej 12 a 67 m2 i 322/9 o powierzchni ogólnej 10 arów 11 m2. 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, została podjęta przy: za –  

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

 

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

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

Józef Drozd. 

Proponuje się przyjąć uchwałę w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych. Ustala się dopłatę do 1m3 wody dla grupy odbiorców 

gospodarstwa domowe, dotyczy to rodzin 3 +. W przypadku wody jest to 35 groszy do kubika, 

natomiast w przypadku dopłaty do kanalizacji jest to 85 groszy do kubika. Jest to przedłużenie, 

prolongata ważności taryfy, która będzie obowiązywała od 29 sierpnia do końca roku. Dopłata 

do wody i do ścieków zostanie przekazana Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych na podstawie 

rozliczenia ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Dopłata dla Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych będzie przekazywana w kwartalnych ratach, po zakończeniu kwartału.  

Radny Pan Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał przedłożone na 41 sesję Rady Miejskiej, 

to są projekty oznaczone w porządku obrad 4 oraz 6 – 8. 

Uchwała w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-

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

 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na 

zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ropczyce – 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – pan Tomasz 

Pociask. 

Taką uchwałę przyjmowaliśmy na ostatniej sesji, jak państwo pamiętacie ale RIO nam 

zanegowało jeden zapis. Tam było napisane do wysokości 100%, my realizujemy to dla ludzi, 

ich to nic nie kosztuje ale za to nie dopłacamy do nowej blachy. RIO zanegowało to i musimy 

zmienić ten zapis, musi być twardo stwierdzony procent, w wysokości 100%. To jest taka 

drobna zmiana w tych zasadach. 

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ropczyce, została podjęta przy: 

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

 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropczyce 

na 2017 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropczyce na 2017 rok. W uchwale 302 

z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się paragraf 11 

który otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę udzielonych w roku budżetowym 
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poręczeń do wysokości 1 125 000,00 zł do 2047 roku. Automatycznie paragraf 12, 13 i 14 

zostanie nadany z zapisami dotyczącymi wykonania uchwały budżetowej. Zapis ten jest 

konieczny do wprowadzenia w związku z wcześniej podjętą na sesji 30 czerwca uchwałą 389 

w sprawie udzielenia poręczenia dla TBS-u Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Ropczycach. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropczyce na 2017 rok, została 

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

 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/383/17 Rady Miejskiej 

w Ropczycach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmiany uchwały 383 Rady Miejskiej w Ropczycach z 30 czerwca 2017 roku  

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiana tej uchwały dotyczy zapisów 

załącznika nr 1 w wersji tabelarycznej, wyszczególnienia z dochodów i wydatków bieżących 

pozycji wskazujących kwoty na 2018 rok, dotyczących dwóch projektów unijnych, które 

realizuje zespół oświaty: Planeta uśmiechu oraz Przedszkola na dobry start. Jest to 

wyszczególnienie w związku z nowym brzmieniem dotyczącym wykonania wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/383/17 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

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

 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok 

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

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

budżetu gminy o kwotę 977 683,12 zł. Zwiększenia po stronie dochodów są to przede 

wszystkim dotacja, którą otrzymaliśmy na modernizację dróg dojazdowych do pól  

w wysokości 43 000 zł, dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi 

Niedźwiada Polska w wysokości 386 033 zł. Również w dziale ochotnicze straże pożarne 

dotacje, które otrzymujemy na zakup samochodu dla OSP Ropczyce i lekkiego samochodu dla 

OSP Witkowice a mianowicie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości 70 000 zł dla OSP Ropczyce oraz Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej na samochód średni i lekki w łącznej kwocie 325 000 zł. Również 

po stronie dochodów znajduje się kwota 45 082 zł jako dotacja otrzymana z państwowych 

funduszy celowych tzn. funduszu ochrony środowiska na tzw. edukację ekologiczną, którą 

realizuje zespół szkół nr 2 w Ropczycach. Również tabela nr 1, która przedstawia dochody, jest 

to przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zadania Praca kluczem do sukcesu, 

które realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z ustaleniem 

klasyfikacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Tabela nr 1 i 2 przedstawia według klasyfikacji 

budżetowej poszczególne rozpisania kwot. Tabela nr 3 dokonuje przeniesienia pomiędzy 

działami wydatków w kwocie 778 314 zł. Są to przede wszystkim przeniesienia dla zadań 

inwestycyjnych, gdzie w ramach realizacji wystąpiła konieczność zabezpieczenia dodatkowych 

środków. Przesuwane są te środki z tymczasowo wstrzymanego zadania - projektowanie  

i budowa hali sportowej na poszczególne zadania: budowa boisk wielofunkcyjnych, zakup 
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średniego i lekkiego samochodu jako udział własny gminy Ropczyce, poszczególne pozycje, 

które są realizowane jako remontowe zadania przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych. 

Tabela nr 4 przenosi w wysokości 750 000 zł wydatki. Jest to przeniesienie związane ze zmianą 

nazwy zadania, w naszym budżecie mieliśmy nazwę zadania oznaczoną Zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce, w związku z dotacją i późniejszym rozliczeniem tej 

dotacji zaistniała konieczność zmiany nazwy na Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach.  

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

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

 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy 

Ropczyce – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław 

Mazur. 

Proponowana uchwała dotyczy ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy Ropczyce. Sieć 

tą będą stanowić trzy samodzielne przedszkola nr 1, nr 2 w Ropczycach oraz samodzielne 

przedszkole w Lubzinie a także trzy przedszkola będące w zespołach szkół numer 3 i numer 5 

w Ropczycach oraz w Gnojnicy Dolnej. Sieć tą również stanowić będą oddziały przedszkolne 

w 10 szkołach podstawowych w naszej gminie: w szkole nr 1, nr 3 w Chechłach, szkole nr 5 na 

górce, SP Gnojnica Wola, SP Łączki Kucharskie, SP Niedźwiada Dolna i Górna, SP Mała, SP 

Brzezówka i SP Lubzina. W związku z podjęciem nowej uchwały traci moc uchwała 

XVII/167/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie ustalenia 

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 

terenie gminy Ropczyce. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. Obecnie w przedszkolach mamy 24 oddziały  

w przedszkolach samodzielnych i zespołach szkół a w szkołach podstawowych tam, gdzie są 

te zerówki właśnie jest 18 oddziałów. Wraz z ochronką, gdzie jest dwa oddziały i wraz z dwoma 

nowymi oddziałami unijnymi, które wejdą od 1 września będziemy mieć 46 oddziałów 

przedszkolnych. W tej chwili 924 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym, plus 50 

dziećmi w ochronce, jest to 974 dzieci, natomiast jeśli dojdzie 40 dzieci w dwóch oddziałach 

unijnych od września to będzie to 81% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Państwo 

podejmowali podobną uchwałę 22 maja ale okazało się, że zgodnie z przepisami przejściowymi 

teraz w okresie przejściowym konieczna jest, wcześniej nie trzeba było tego, pewnie po tym 

okresie przejściowym też nie trzeba będzie, natomiast w okresie przejściowym potrzebna jest 

uchwała kuratorium oświaty, o taką uchwałę wystąpiliśmy, jest to uchwała pozytywna,  

w związku z tym prośba o teraz już ponowne podjęcie uchwały o sieci przedszkoli. 

Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy Ropczyce, została podjęta przy: 

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

 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej - Dyrektor Zespołu Obsługi 

Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 
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Proponuje się uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej. Z dniem 1 września 2017 roku tworzy się oddział 

przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej. Oddział 

przedszkolny tworzy się w ramach projektu pt. Przedszkole na dobry start w ramach konkursu 

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Liczba oddziałów przedszkolnych  

w kolejnych latach określana będzie w arkuszu organizacyjnym szkoły. Wykonanie uchwały 

powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poprzednia 

uchwała podejmowana również w maju dotyczyła zabezpieczenia wkładu własnego gminy. Jest 

to w tym przypadku 43 000 zł, co stanowi 15% wartości projektu. Uchwała ta jest konieczna 

do rozliczenia dotacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy. 

Uchwała w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Baśni 

Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, została podjęta przy: za –  20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

Ponieważ utworzenia gminnych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  

w Chechłach jak również w szkole podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej o czym była wcześniej 

mowa nie można podjąć w jednej uchwale, dlatego proponuje się podjęcie dwóch prawie 

identycznych uchwał w tej sprawie. Proponowana uchwała, oddzielna dotyczy utworzenia 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach. 

Również z dniem 1 września ten oddział by się tworzyło, oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach. Oddział przedszkolny o którym mowa 

tworzy się w ramach projektu pt. Planeta uśmiechu w ramach konkursu RPO Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Liczba oddziałów w następnych latach określana będzie  

w arkuszu organizacyjnym. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tym przypadku udział własny wynosi 38 000 zł, który 

był zatwierdzony uchwałą w maju. Po podjęciu tej uchwały zostaną do przygotowania aneksy 

do arkuszy, gdzie zostaną te wszelkie zmiany i nowe oddziały ujęte. 

Uchwała w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana 

Pawła II w Ropczycach, została podjęta przy: za –20 głosów, przeciw-0, wstrzymujących się–0. 

 

12.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska, skierowanego do 

Marszałka Województwa Podkarpackiego, dotyczącego odnawialnych źródeł energii – 

Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju – pan Marek Misiura. 

Proponuje się przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska, skierowanego do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego, dotyczącego odnawialnych źródeł energii. § 1. Mając na 

względzie dobro mieszkańców Gminy Ropczyce, Rada Miejska w Ropczycach wyraża 

stanowisko, dotyczące odnawialnych źródeł energii, będące załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ropczycach, 

jednocześnie upoważniając go do przesłania stanowiska do: 1.Adresata – Marszałka 

Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla, 2. Kazimierza Moskala – Posła na Sejm 

RP, 3. Zdzisława Pupy – Senatora RP, 4. Jacka Magdonia – Radnego Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego, 5. Sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Gminy Ropczyce, celem 
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poinformowania mieszkańców. Stanowisko Rady Miejskiej: Szanowny Panie Marszałku. 

Dbałość o efektywność energetyczną, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

i poprawa jakości powietrza to wyzwania stawiane przed Gminą Ropczyce, ale również przed 

całym naszym województwem. Wyzwania niezwykle ważne, ponieważ zapewniają naszemu 

regionowi, w tym również Gminie Ropczyce, bezpieczeństwo energetyczne a co za tym idzie 

poprawę jakości życia mieszkańców. Liczni eksperci od dawna ostrzegają, że moc elektryczna 

wytwarzana z istniejących źródeł jest niewystarczająca, a zużycie energii przez końcowych 

odbiorców systematycznie wzrasta. Dlatego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

niezwykle istotne jest podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jednym z priorytetów 

Gminy Ropczyce jest jak największa dbałość o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców, a  

co za tym idzie, podejmowanie wszelkich możliwych działań mających na celu poprawę tego 

bezpieczeństwa, w tym działań umożliwiających różnicowanie źródeł energii. Wierzyliśmy i w 

dalszym ciągu wierzymy, że dzięki wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej, 

możliwe jest wprowadzanie OZE na większą skalę a realizowane projekty przyczynią się do 

zmniejszenia zapotrzebowania na tradycyjną energię oraz do dywersyfikacji źródeł dostaw. 

Dlatego mając powyższe na uwadze i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 

mieszkańców, Gmina Ropczyce w partnerstwie z Gminą Miastem Dębica złożyła wniosek  

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe pod 

tytułem „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy 

Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”. Projekt zakładał objęcie wsparciem 1 103 gospodarstw 

domowych, z czego w samej Gminie Ropczyce 425. Mając na uwadze przedłużający się okres 

oceny wniosków, którego zakończenie wyznaczono obecnie na koniec sierpnia bieżącego roku, 

w imieniu mieszkańców gminy Ropczyce, zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka  

o wykorzystanie wszystkich przysługujących Zarządowi Województwa możliwości, w tym 

możliwości przesunięcia dodatkowych środków z innych działań, umożliwiających jak 

najpełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców regionu. Oczywiście mamy świadomość, że 

nasza prośba może być nieco przedwczesna, tym niemniej już na tym etapie pragniemy wyrazić 

naszą głęboką obawę, że ewentualny brak dofinansowania naszego projektu spowoduje duże 

rozczarowanie i zawód mieszkańców, zamykając równocześnie na wiele lat możliwość 

realizacji tego niezwykle ważnego dla Gminy Ropczyce projektu. Uważamy, że wszelkie 

decyzje Zarządu Województwa umożliwiające zwiększenie alokacji środków będą wychodzić 

naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności, żywo zaineresowanych realizacją niezwykle 

ważnych projektów wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Tytułem 

wyjaśnienia, w tym stanowisku o tym wspominano, wniosek gmina Ropczyce składała 

początkiem marca tego roku wspólnie z miastem Dębica, to miasto Dębica było tutaj liderem 

tego projektu. W ramach tego konkursu złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 

ok. 565 000 000 zł, natomiast alokacja środków w ramach tego naboru to jest kwota 

120 000 000 zł. Prawdopodobnie, bo tutaj takie informacje też mamy, około połowa  

z tych wniosków, czyli około 30 jest na tą maksymalną kwotę 10 000 000 zł. Ma to o tyle 

znaczenie, że będą to wnioski najprawdopodobniej najwyżej punktowane. Jak państwo 

widzicie prawie dwukrotnie jest przekroczona pula dostępnych środków, mówię tutaj tylko  

o tych wnioskach złożonych na maksymalną kwotę 10 000 000 zł.  
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Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska, skierowanego do Marszałka Województwa 

Podkarpackiego, dotyczącego odnawialnych źródeł energii, została podjęta przy: za – 18 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 2. 

 

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

w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 – inspektor w Referacie Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pani Anna Zegar.  

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 

22, o powierzchni użytkowej 37,72 m2, z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 9,38 

m2, stanowiącego własność gminy Ropczyce, znajdującego się na drugim piętrze budynku 

zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 2, wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej 

stanowiącej: grunt znajdujący się pod budynkiem, oznaczony jako działka numer 1058/35  

o powierzchni ogólnej 1202 m2 – objęta księgą wieczystą nr 31482/8, położona w obrębie 

ewidencyjnym  Ropczyce oraz części budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku 

właścicieli lokalu.   

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

Grunwaldzkiej 2, została podjęta przy: za –  20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5. 

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

szanowne prezydium, Wysoka Rado, szanowni sołtysi i przewodniczący osiedli, kierownictwo 

gminy, goście! Bardzo przepraszam, że na wakacjach zorganizowaliśmy sesję Rady Miejskiej 

ale jest taki u nas zwyczaj, że raz w miesiącu jest sesja po to aby na bieżąco wedle kompetencji 

prowadzić wszystkie sprawy. W wakacje jest niby trochę spokojniej aczkolwiek są sprawy, 

które są pilne, terminowe, zwłaszcza związane z procedurami ogłaszania przetargów, 

zabezpieczenia środków finansowych i to jest powód sesji właśnie w połowie wakacji, zmiany 

w budżecie przede wszystkim, gwarancje bankowe dla TBS-u, nie chcemy aby opóźniać 

procedurę wyłaniania wykonawców, dostawców naszych usług i z tego powodu pozwoliliśmy 

sobie zaprosić Wysoką Radę. Widzę, że frekwencja jest aż nazbyt wysoka jak na wakacjach, 

20 radnych to prawie całość, 21 mamy radnych, bardzo dziękuję za tą obecność. Wysoka Rado! 

Jest to również okazja by zawsze poszerzyć sprawy, które związane są z przedkładanymi 

informacjami w postaci projektów uchwał Rady o dodatkowe informacje takie z bieżącego 

funkcjonowania naszej gminy, z bieżącej realizacji zadań, czynimy to głównie po to aby 

dodatkowo jeszcze te informacje poprzez państwa i sołtysów i przewodniczących osiedli ale i 

radnych bo nie zawsze wszystko w szczegółach się mówi, to jest takie dobre forum, 

poinformować, aby te informacje docierały do naszych mieszkańców, do naszych wyborców, 

abyśmy też czasem byli wyposażeni w jeszcze jakieś dodatkowe informacje, materiały, które 

decydują gdzieś tam o różnym uzasadnieniu w różnych dyskusjach, w różnych rozmowach. 

Wysoka Rado! Dzisiaj jest poniedziałek w okresie takim międzyświątecznym, bo wczoraj 

niedziela, jutro święto, większość urzędów państwowych nie pracuje, w zasadzie rząd podjął 

takie decyzje, wojewodowie, urzędy wojewódzkie nie pracują. Samorządy, każdy sobie, 

samorządy gminne w zasadzie, w większości pracują, bo jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej 

mieszkańców i mieszkańcy akurat oczekują, że wtedy kiedy oni mają wolne, bo rzeczywiście 

też i w gospodarce wielu ludzi gdzieś tam odwiedza rodziny z okazji tych dwóch świąt i bierze 
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sobie taki zespół dni wolnych i próbuje załatwić i widać to i w naszym urzędzie. Byłem też 

przed sesją w Ośrodku Pomocy Społecznej to tam jest ful petentów, kolejka, to oznacza, że 

powiedzmy ludzie jednak oczekują, że nasze samorządowe urzędy będą dla nich dostępne. Ale 

też każdy z pracowników, czy gminy, czy jednostek organizacyjnych jeśli miał jakieś swoje 

plany urlopowe, chciał skorzystać z dnia wolnego, indywidualnie taki urlop żeśmy 

udostępniali. Więc to tak trochę wyjaśnienie dlaczego akurat znajdujemy się dzisiaj na sesji, to 

taki dobry dzień między świętami by odbyć sesję Rady.  

Wysoka Rado! Wakacje, ale przede wszystkim jest to okres takich żniw, nie tylko w 

dosłownym tego słowa znaczeniu, że żniw bo zbieramy dary Boże, to już jest końcówka w 

zasadzie bo pogoda bardzo sprzyjała w tym roku, to trzeba przyznać, ani nie było zbyt ulewnych 

deszczy, które nie pozwalały wjechać ciężkim sprzętem w pola, ani też odpukać jak do tej pory 

na naszym terenie nie było jakiś takich zagrożeń, które kiedyś nas nawiedzały a teraz 

nawiedzają inne rejony Polski, więc trzeba przyznać, że jak do tej pory to był bardzo dobry 

okres tych żniw, pracy w polu, dla rolników i wszystkich tych, którzy mają różne gospodarstwa 

wokół swoich domów. Ale to też takie przysłowiowe żniwa dla inwestycji, te inwestycje, które 

są w tym znaczeniu rozwojowe dla naszej społeczności gminnej, prowadzimy ich sporo, to nie 

tylko inwestycje drogowe ale przede wszystkim w tym roku skupiamy się na inwestycjach 

kubaturowych bo tak to wychodzi ze środków finansowych, że aplikuje się w ramach tej 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej i w związku z przyznaniem tych środków to 

uznajemy za priorytet wykorzystanie tam, tych złotówek gdzie ich jest najwięcej. I przypomnę, 

że taką największą inwestycją na tych wakacjach, w tym roku, które prowadzimy jako gmina 

to termomodernizacja. Przypomnę, że ta termomodernizacja wprost dotyczy 13 obiektów, w 

tym, 6 szkół, 5 jednostek OSP, Centrum Kultury, tegoż tu urzędu, tej sali też, ale akurat jeśli 

chodzi o tą salę jesteśmy po przejściu tej  nawałnicy, tych Hunów jak to mówią, bo zwykle tego 

typu pracownicy robót modernizacyjnych to jak przechodzą to jest wielki bałagan. Dziękuję 

współpracownikom w naszym urzędzie, że już mogliśmy tutaj dzisiaj odbywać to posiedzenie, 

tu była wymiana instalacji elektrycznej, w części budynku tego jest wymiana, ona wymienia 

się sukcesywnie całkowicie, wymienione jest centralne ogrzewanie, wymienione są okna, ktoś 

powie, że nie tak dawnośmy wymieniali ale 2001 rok, pamiętam to była wymiana tych okien, 

to już jest 16 lat i te okna plastikowe różnie się sprawdzają, jedne po 16 latach są jeszcze dobre 

a inne już trochę uszczelki gubią swoją skuteczność, już się trochę te zwłaszcza duże 

powierzchnie plastikowe lekko wykrzywiają i jeśli mieliśmy dotację 50% tośmy skorzystali. 

Oczywiście wymiana okien nie następuje w całym urzędzie bośmy uznali, że nie ma takiego 

powodu ale tu, na tej sali tak bo jest to zbyt duża powierzchnia. I jak widzimy na przykładzie 

tego budynku jest tu docieplenie też styropianem ścian taką grubością że uzyskujemy te 

wskaźniki przenikania, które pozwalały otrzymać tą dotację. Oczywiście ta praca właśnie na 

tego typu budynkach jak nasz urząd idzie jak po grudzie dlatego, że firmy w przetargu wzięły 

różne zadania i przede wszystkim skupiają się na szkołach, te u nas firmy na szkołach ale na 

przykład wykonawca tego urzędu też ma szkoły w innych gminach i dla nich, wszystkich 

wykonawców, termin 20, to jest taka już lampka czerwona się świeci bo wiadomo, że trzeba 

później te szkoły jeszcze dosprzątać, dosprzętowić i przygotować na 1 września i to jest 

priorytet. Więc te 13 obiektów powiem tak, że jest zaawansowane w ponad połowie, szkoły 

najbardziej, remizy strażackie trochę z opóźnieniem i oczywiście tam mamy terminy do końca 

września nic się nie dzieje i to na pewno sądzę, że będą te obiekty skończone, Centrum Kultury 

ten budynek nasz, też sądzę, że do końca września zostanie oddany do użytku. Obok tych 13 

obiektów mamy też jeszcze kilka obiektów kubaturowych, które są rozbudowywane, czy 
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poddane remontowi kapitalnemu, czy pewnym zmianom, to dotyczy Witkowic domu kultury, 

to dotyczy budynku wielofunkcyjnego wciąż budowanego w Brzezówce, w którym jest i 

funkcja Ochotniczej Straży Pożarnej i takiego budynku jakby domu kultury wiejskiego, to 

również rozbudowa kolejny etap Lubziny OSP, gdy do tego dodamy kolejny etap modernizacji 

budynku stowarzyszenia sportowego Inter w Gnojnicy Dolnej, przebudowa OSP Granice bo w 

części tej jakby szkolnej, która będzie rozpoczęta mam nadzieję, że w tym tygodniu, 

przedszkole też tutaj wymienione przy dotacji Unii Europejskiej w Chechłach po starym 

mieszkaniu, to są już oczywiście drobniejsze, mniejsze remonty ale one muszą być 

przeprowadzone w okresie wakacji żeby na 1 września młodzież już rozpoczynała zajęcia, więc 

jest to ponad 20 zadań kubaturowych, które w tym czasie teraz na wakacjach prowadzimy. Jest 

jeden duży problem oczywiście tych firm, które w drodze przetargu wygrały te zadania, 

problem powiedzmy pracowników, którzy by nadążali z terminami ale myślę, że jednak sobie 

z tym wszystkim poradzimy. Dużo też pracy w zakresie ustaleń, nadzoru no i następnie 

rozliczeń bo tylko te 13 zadań z termomodernizacji to jak państwo wiedzą kwota 10,5 miliona 

zł plus te pozostałe, które są finansowane z naszych środków przy drobnym wsparciu to kolejne 

prawie półtora miliona i mamy zadanie na 12 milionów złotych, które jest w realizacji krótkiej, 

te trzy, cztery miesiące czasu więc wiemy jakie jest natężenie pracy i na czym się skupiamy. 

Wysoka Rado! W tej dziedzinie również sporo projektujemy i mamy takie poważne projekty 

przygotowywane przez dwa, trzy lata, które są teraz jakby na etapie procedury wydawania 

pozwoleń na budowę, dotyczy to przede wszystkim kanalizacji dla obydwu sołectw 

gnojnickich, Gnojnica Wola i Gnojnica Dolna, dotyczy to wodociągu, więcej niż jedna wieś bo 

dotyczy to generalnie wodociąg Łączki ale to i zasilanie przy okazji Okonina z drugiej strony i 

to dostęp do wody również dla Niedźwiady, więc to jest poważne zadanie. I tutaj w tej 

procedurze pozwolenia na budowę chciałoby się otrzymać te pozwolenia bo liczymy się z tym, 

że być może za 2 góra 3 miesiące będzie nabór w Urzędzie Marszałkowskim z tej perspektywy 

finansowej na zadania związane z budową tej kanalizacji. My te projekty wcześniejsze 

przygotowywaliśmy przez ostatnich kilka lat i te zadania są pod tym kątem formalno prawnym 

dobrze przygotowane. Stworzyliśmy umową, konsorcjum trzech gmin, gmina Żyraków, gmina 

Dębica i nasza gmina, które to 3 gminy razem będą składały wspólnie jeden wniosek tak by ten 

wniosek jak najszerzej wypełniał kryteria, bo jest wszystko konkurs i w tym konkursie 

chcielibyśmy mieć jak najwięcej punktów aby zbliżyć się do możliwości pozyskania jak 

najwyższej kwoty dotacji co umożliwiłoby być może, na to liczymy, budowę tej kanalizacji 

oczekiwanej w szczególności w takich osiedlach jak Kolonia ale również i Granice i Brzyzna i 

tutaj ta część Ropczyc Śródmieścia, która nie ma kanalizacji no i oczywiście kolejne wioski, 

mówię kolejne bo Lubzina, Brzezówka to są te miejscowości, które mają kanalizację i kolejne 

wioski to Gnojnica Dolna i Gnojnica Wola. No więc nie ukrywamy, że bardzo liczymy na to, 

że powiat nam też tutaj urząd powiatowy w tej procedurze pomoże i że nie będzie to ocena taka 

aptekarska bo we wniosku, który liczy dziesiątki kilometrów przebiegu tych linii 

kanalizacyjnych życie nie znosi pustki i są zmiany polegające na sprzedaży, na aktach 

notarialnych wynikających ze spadków czy z różnych postępowań testamentowych i tutaj 

zawsze mogą wyniknąć jakieś problemy własnościowe mamy nadzieję, że jednak uda się w 

ciągu tych dwóch, trzech miesięcy uzyskać to pozwolenie. To jest przepustka, przepustka do 

oceny formalnej i jeśli tutaj byśmy gdzieś zgubili te procedury to może być trochę gorzej bo to 

jest zadanie o wiele większe niż termomodernizacja w sensie finansowym i sensie też wagi 

pieniędzy, o które zabiegamy bo zabiegamy o 85% może 80%,  jak się skończy na 70% kosztów 

to będziemy bardzo zadowoleni i to są już dziesiątki milionów złotych. Również wodociąg 
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chcemy uzyskać to pozwolenie na budowę, wiemy że z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich ślizgliśmy się niestety jednego punktu nam brakło. Co wynika też z tych problemów 

proceduralnych, że bardzo ciężko było uzyskać pozwolenie na budowę z tych powodów, o 

których mówiłem, z niezrozumienia mieszkańców, że nie puszczę przez moje, prowadźcie po 

sąsiedzkim polu, nieruchomości, sąsiad znowu jak ten nie da to tak i te terminy były tak długo 

przewlekane i mimo apeli pana radnego, który się osobiście w to zaangażował, rozmawiali ze 

wszystkimi opornymi i rady sołeckie za co też bardzo dziękuję sołtysowi, no to do dnia 

dzisiejszego informuję tego pozwolenia jeszcze nie mamy na budowę, co jest przepustką 

również do budżetu naszego w przyszłym roku abyśmy mogli pierwszy etap tego wodociągu 

realizować i zapisywać go w budżecie, mam nadzieję, że uda się do listopada kiedy ten budżet 

jest konstruowany i te zadania inwestycyjne są wpisywane w projekt budżetu, że uda się 

uzyskać też pozwolenie na budowę. Ale też robimy pomniejsze zadania projektowe, mówię o 

tej infrastrukturze wodno kanalizacyjnej to też i fragment odcinka wodociągu w Gnojnicy 

Dolnej, który jest prawie na ukończeniu, kilkanaście domów bierzemy pod uwagę, to również 

i kanalizacja Brzezówki, to też jest za torami kilka nawet nie naście ale kilkadziesiąt domów, 

to już jest końcowy etap i też uważam, że na tygodniach złożymy wniosek o pozwolenie na 

budowę. To są te zadania, które są też pod kątem tym projektowym takie już na finiszu czyli 

finisz wtedy kiedy składamy te dokumenty do urzędu powiatowego o pozwolenie. Też jesteśmy 

po przetargu na budowę właśnie tej infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i trasowania dróg na 

osiedlu scalonym kilka lat temu Pod pałacem jak to nazywamy mając na uwadze ten teren 

nieruchomości za byłym CPN i tam za bez mała pół miliona złotych budujemy tą kanalizację 

sanitarną i wodociągową dla tych właścicieli, którzy kupili te działki we współ ich 

finansowaniu, to mniej więcej tak jest 1 do 1 i dzięki temu ten przetarg jest możliwy. Gdyby 

właściciele tych działek się usztywnili i liczyli, że gmina wcześniej im to wybuduje to jestem 

przekonany, że tej inwestycji jeszcze by nie było. Umowa jest podpisana, jestem przekonany, 

że do miesiąca listopada firma z Sędziszowa, która na tym terenie jest znaczącym wykonawcą 

pana Czapki właściciel to wykona tą infrastrukturę. W przyszłym roku chcielibyśmy 

kontynuować uzbrojenie tego osiedla i myślę, że to otworzy na drugie półrocze przyszłego roku 

pełną możliwość budowy na tym osiedlu domów i na to liczymy aby ta oferta działek 

uzbrojonych pod budowę była jak największa dla osób fizycznych. Również Wysoka Rada 

pewnie wie, że już drugi rok pracujemy nad przygotowaniem dla terenu scalonego dla tych 23 

hektarów w obrębie osiedla Mehoffera, ulicy Skorodeckiego, dla tych bez mała 100 działek 10-

arowych, uzbrojenie. Jest to też bardzo trudne zadanie i bardzo liczę, że w tym roku uda się 

nam uzyskać pozwolenie aby przynajmniej rozpocząć pierwszy etap budowy tej infrastruktury, 

by też za dwa, trzy lata umożliwić budowę bo na obrębie na skraju jakby tego terenu scalonego 

już pierwsi inwestorzy licząc na to, że na pewno kiedyś to uzbrojenie będzie budują pierwsze 

domy i to jest też taki teren bardzo ważny w przyszłości dla Ropczyc aby tam budynki 

jednorodzinne powstawały. Obok powstają bloki, blok developera jest w sensie stanu surowego 

prawie na ukończeniu, jeszcze jedno piętro. Mam wielką nadzieję, że TBS też dopracuje 

pozostałe uzgodnienia, uzgodnienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, po przetargu, oby 

tylko ten przetarg był skuteczny bo zawsze dziś jest obawa, że wykonawców może brakować i 

że nikt się nie zgłosi, miejmy nadzieję, że tak nie będzie i że uda się rozpocząć przy dobrej 

ofercie przetargowej budowę kolejnego bloku, bloku na wynajem 24 mieszkania. No i też 

państwo wiedzą, że jest już ta informacja, że developer przygotowuje się do projektowania i 

oferty na następny blok już 8-piętrowy, więc to budownictwo i jednorodzinne jest bardzo 

aktywne we wszystkich naszych miejscowościach, jak również i to, które jest inspirowane ze 
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strony naszego samorządu. To budownictwo blokowe i na tych terenach scalonych na budowę 

infrastruktury zmierza wszystko do tego aby wszystkich chętnych na budowę domów 

jednorodzinnych czy kupno zatrzymać na terenie naszej gminy, zatrzymać w naszym mieście. 

I temu służą też działania naszych spółek, które przygotowują też warunki do projektowania i 

zabezpieczają te najważniejsze media jakim jest woda, ciepło, kanalizacja. Wysoka Rado! 

Jeżeli chodzi o inwestycje to pewnie też takimi ważnymi inwestycjami są inwestycje takie 

urządzenia jak samochody strażackie. Dzisiaj w zmianach budżetowych o czym mówiliśmy na 

komisjach zabezpieczyliśmy dodatkowe środki aby umożliwić w drodze przetargu zakup 2 

samochodów nowych, strażackich, jeden średni ten, który ma swój zapis w budżecie w kwocie 

400 tysięcy, jesteśmy już po przetargu, ten samochód będzie kosztował w granicach, może nie 

w granicach ale dokładnie 750 tysięcy na okrągło, to oznacza, że te 400 tysięcy nasze zapisane 

w budżecie jest mało i tutaj bardzo dziękuję wszystkim tym, w szczególności 

przewodniczącemu komisji bezpieczeństwa i równocześnie prezesowi gminnemu Ochotniczej 

Straży Pożarnej panu Andrzejowi Rachwałowi, że wywierał taką presję na wiele instytucji, 

wiele osób, że udało się pozyskać środki, które były nam niezbędne by od tej kwoty 400 

dopracować do 750 tysięcy złotych. Co prawda zakładamy część kwoty jeszcze i to w zmianach 

budżetowych znalazło swoje odbicie ale bardzo liczymy, że te kwoty przyznane nam przez PZU 

wrócą do nas po zakupie i rozliczeniu się, jak również i ta kwota 400 tysięcy, która jeszcze 

brakowała, że zostanie refinansowana nam przez niektóre podmioty gospodarcze, którym taką 

deklarację złożymy, a więc mielibyśmy kupiony tutaj samochód, który liczyliśmy, że uda się 

zakupić dopiero po ogłoszeniu naboru na środki europejskie w tym działaniu przez Marszałka. 

Marszałek zwleka już kolejny rok, ponoć ogłosi to dopiero w przyszłym roku żeby mieć efekt 

przed wyborami samorządowymi ale też podjął taką decyzję zarząd województwa 

podkarpackiego, że jednostkowa dotacja do zakupu samochodów średnich to tylko 250 tysięcy 

więc sądzę, że zrobiliśmy dobry ruch zdobywając nie tylko 250 tysięcy ale prawie 350 bo sądzę, 

że to tak będzie dopracowane i wyprzedziliśmy o rok zakup samochodu. Również okazało się, 

że mieliśmy możliwość pozyskania 95, o ile pamiętam, tysięcy na lekki samochód dla jednostki 

OSP Witkowice, która stała jakby w kolejce do zakupu takiego lekkiego samochodu i 

uznaliśmy bo to już Wysoka Rada przed chwilą przegłosowała w zmianach budżetowych, że 

jeżeli tak to warto dołożyć 135 tysięcy i ogłosimy przetarg wkrótce, mam nadzieję, że znajdzie 

się wykonawca i że gdzieś na Mikołaja taki samochód lekki zostanie zakupiony. To już kolejny 

samochód po Gnojnicy Dolnej, po Chechłach, po Brzezówce, zgubiłem jeszcze jakąś 

miejscowość? która ma nowy samochód lekki i jeśli Witkowice otrzymają też, to powiem tak, 

że nasze jednostki te w najbliższym otoczeniu Ropczyc naprawdę są zabezpieczone w dobry 

sprzęt bo niezły jeszcze samochód ciężki w Lubzinie, który ma 7 lat, to jeszcze należy zaliczyć 

do kategorii tych samochodów, do samochodów młodych jeszcze niezniszczonych no i 

nowiutki samochód jak kupimy średni i kilka nowych samochodów to naprawdę dobre 

uzbrojenie a dla Witkowic, to panie Janku kłaniam się i pani Marysiu do pani sołtys, to jest 

duży sukces bo i budynek oddamy nowy i samochód byśmy wprowadzili nowy żeby to już było 

tak naprawdę wszystko po nowoczesnemu. Bardzo się cieszę, że Wysoka Rada podjęła takie 

decyzje bo te decyzje zapadły kosztem innych deklarowanych inwestycji, te plus inna 

inwestycja, którą zdecydowaliśmy się realizować czyli budowa ronda na skrzyżowaniu dwóch 

ulic gminnych i dwóch powiatowych. Też Wysoką Radę informuję, że przetarg był skuteczny, 

3 firmy się zgłosiły, niestety przetarg ten był trochę droższy od naszej specyfikacji przetargowej 

czyli wyliczeń i zabezpieczenia w budżecie. No więc też przesunięcia i te przesunięcia proszę 

pamiętać, że nastąpiły kosztem inwestycji, które były planowane w innych miejscowościach. 
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Zdecydowaliśmy się dlatego, że po konsultacji z właścicielami tych firm drogowych uznaliśmy, 

że w przyszłym roku jeżeli to rondo naprawdę chcemy zrobić będzie nas kosztowało jeszcze 

więcej, że należy się z tym liczyć, że koszty wzrostu płac pracowników, koszty wzrostu 

komponentów do mas bitumicznych, koszty transportu nie będą niższe a będą wyższe i że w 

przyszłym roku tych inwestycji w zakresie budowy dróg będzie jeszcze więcej bo zostanie 

uruchomiony już teraz właśnie przetarg na kolejnych 6 odcinków po 15 kilometrów na S 19 w 

kierunku Lublina więc te większe firmy się zaangażują, podwykonawcy też i ten rynek tych 

usług będzie jeszcze droższy, dlategośmy się zdecydowali rozwiązać ten problem w tym roku. 

Sądzę, że będzie to duże utrudnienie dla mieszkańców Ropczyc i wszystkich, którzy z centrum 

będą chcieli przejeżdżać przez 2 miesiące, zaznaczyliśmy w przetargu, że wykonawca musi 

zabezpieczyć dwie zmiany żeby praca trwała od godziny 7 rano do godziny 22, w ten sposób 

uważamy, że będzie lepsze wykorzystanie sprzętu ale i ta uciążliwość będzie trochę krótsza. I 

to jest jedna z większych w tym roku inwestycji drogowych. Wysoka Rado! Chcę 

poinformować, że te miejscowości, w których nie zdążyliśmy w pierwszym przetargu 

uruchomić inwestycji drogowych czy quasi drogowych jak na przykład parkingów, 

przesuwamy wszystkie te inwestycje o parę miesięcy, nie zostaną wykonane w październiku 

czy we wrześniu a zostaną wykonane w kwietniu, w maju i tu ogłaszam, że w pierwszej 

kolejności, w lutym ogłosimy przetargi na właśnie te inwestycje i próbujmy tak przekazywać 

te dane bo dzisiaj stawia się tak zadania że jeśli się gdzieś zdobywa jakieś pieniądze, złotówka 

do złotówki to trzeba te nasze złotówki znaleźć i uruchomić bo szkoda żeby przepadły. W  ten 

sposób na przykład uzyskaliśmy 460 tysięcy na budowę drogi asfaltowej w przysiółku 

Niedźwiada, Niedźwiada Na Polskę, a więc też dokładamy nasze pieniądze 20% bo tu jest aż 

80% dotacji, jesteśmy po przetargu, podpisana umowa i też 2 kilometry drogi będzie w 

przebudowie, która nie była brana w tym roku pod uwagę. A ponieważ jest te 80 groszy do 

naszych 20 groszy to oczywiście jest to priorytet i też przesunięcie środków. No więc takich 

środków jak te 460 tysięcy, jak 100 tysięcy zdobyte na współfinansowanie budowy chodnika 

przy drodze wojewódzkiej to są ważne środki finansowe, które uda się zdobywać, też w 

zmianach budżetowych o czym mówiła pani skarbnik jest 43 tysiące zdobyte na 2 drogi jak się 

to mówi dojazdowe do pól to Lubzina Przymiarki i któraś druga droga. Mamy tam też trochę 

zdobytych środków finansowych nie tylko na przedszkola, o których była przed chwilą mowa, 

również i na doposażenie szkół tak na przykład 45 tysięcy wprowadziliśmy zarządzeniem 

burmistrza do budżetu na doposażenie zespołu szkół nr 2  pracownie przyrodnicze i 

wyposażenie, więc to są zawsze ważne pieniądze nawet takie jak wyposażenie zewnętrznego 

placu zabaw w siłownię w Gnojnicy Dolnej w konkursie, oczywiście to lokalna społeczność, 

rada sołecka powalczyła o tą dotację 10 tysięcy a my do tego dokładamy 12 czy 13, już jakiś 

plac zagospodarowany. Więc Wysoka Rado wokół tych spraw drogowych jest też dużo pracy, 

sporo też takiej pracy związanej z nadzorem, z wykonawstwem, z rozliczeniem. Równocześnie 

staramy się realizować też te zadania z zakresu oświetlenia ulic, o których mówiliśmy; osiedle 

Asnyka jest już blisko wykonania, przed chwilą też meldowałem panu radnemu z Małej, że 

boiska i plac cały jako ta infrastruktura sportowa i wiejska w Małej pod dożynki jest gotowa, 

można jutro testować i oświetlenie, i też będzie to lepsze zabezpieczenie do tego typu zdarzeń 

artystycznych, które dwa, trzy razy do roku w różnych naszych miejscowościach się odbywają 

jak lokalne dożynki, a Mała ma co testować bo generalna próba jutro przyda się przed niedzielą, 

oby tylko pogoda w Ropczycach na dożynki gminne dopisała bo Mała występuje jako pierwszy 

zespół na scenie i dobrze jest przeprowadzić wcześniej generalną próbę. Wysoka Rado! Chcę 

też powiedzieć o takich problemowych kwestiach w zakresie inwestycji. Tutaj nie 
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wspominaliśmy wcześniej, że wystosowaliśmy pismo  do dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w sprawie planowanej przebudowy drogi od drogi powiatowej Granice 

leśniczówka przez Poręby Chechelskie albo inaczej przez las do Poręb Chechelskich. Chodzi o 

to, że Lasy Państwowe zaprojektowały i zaplanowały przebudowę tego odcinka bez mała 2 

kilometrów dróg w technologii asfaltowej pod warunkiem, że gmina wybuduje ten asfalt, 

położy asfalt na podbudowie przygotowanej przez Lasy Państwowe. Chcieliśmy to 

rzeczywiście zrealizować ale okazuje się, że system prawny nie jest jednoznaczny, że wątpliwe 

jest czy gmina może przekazywać majątek, pieniądze to też majątek wykonana praca taka jak 

nawierzchnia asfaltowa to jest majątek, w tym kierunku czyli do instytucji państwowej. 

Ponieważ nie ma jasności i na nasze wystąpienie Regionalna Izba Obrachunkowa nie 

odpowiedziała pozytywnie, zapytałem naszych radców prawnych, zespół naszych radców 

prawnych na piśmie i ta opinia na podstawie dotychczasowych rozstrzygnięć wojewódzkich 

sądów administracyjnych w innych województwach jest też negatywna, to pisemnie 

odpowiedziałem, że nie mogę partycypować wprost w tej inwestycji położenia nakładki 

bitumicznej o wartości około 300 tysięcy, możemy to uczynić jako gmina wtedy kiedy Lasy 

Państwowe po przebudowie podbudowy przekaże nam tą nieruchomość jako drogę gminną, to 

my wtedy możemy na tej nieruchomości zrealizować tą inwestycję, a ta droga wtedy jest w 

pełni do wykorzystania przez Lasy Państwowe tak jak inna droga gminna czy obok droga 

asfaltowa powiatowa i w pełni Lasy Państwowe oraz ich partnerzy mogą z tej drogi korzystać. 

Daliśmy to do wiadomości panu sołtysowi z Granic i posłom i panu senatorowi dlatego, że 

wokół tej inwestycji trochę nabrzmiewają jakieś tam plotki i ploteczki, z jednej strony się mówi, 

że nie mamy woli, z drugiej strony mówi się, że nie mamy pieniędzy, oczywiście mówię, że to 

byłby priorytet to byłaby inwestycja po 50%, Lasy Państwowe 50% i gmina 50%, ale to nie jest 

tak, że my gmina możemy robić wszystko co chcemy, tak było kiedyś ale teraz tak nie jest. 

Państwo od dawna przygotowuje do tego, że obecne samorządy, obecne gminy i nie tylko 

gminy, samorządy wszystkie muszą się poruszać bardzo dokładnie w granicach prawa, co nam 

ustawy pozwalają to możemy robić, co ustawy tylko domniemują to lepiej tego nie robić. 

Kiedyś tego typu zadanie bym w ciemno realizował i bym się nie obawiał a dzisiaj w związku 

z wątpliwościami prawnymi nie zdecyduję się na tego typu ryzyko, które inne instytucje 

państwowe mogłyby potraktować jako naruszenie prawa i niegospodarność i zarzut jaki by był 

to skórka za wyprawkę, nie warto tak ryzykować. Natomiast bardzo uczciwie i bardzo otwarcie 

mówię gdyby po tym naszym wystąpieniu dyrekcja Lasów Państwowych zdecydowała się 

przekazać gminie tą nieruchomość to będę szukał środków finansowych w naszym budżecie 

jako zmiany w budżecie, takowe znajdziemy i dzisiaj deklaruję tutaj do protokołu, że jesteśmy 

gotowi to zadanie wykonać ale Lasy Państwowe muszą się spieszyć z decyzją i z przebudową 

bo czas płynie a takie roboty robi się najpóźniej do 15 października. Więc wyjaśniam to dość 

szeroko żeby Wysoka Rada i żebyście państwo też wiedzieli, że prawo się tak szybko zmienia, 

że to co się deklaruje w jednym roku za rok już jest nieaktualne z uwagi na obostrzenia, które 

następują, a gminom skręcono bardzo uprawnienia prawne i musimy się bardzo dokładnie 

poruszać w systemie prawnym i dzisiaj doradztwo prawne jest tu niesłychanie istotne żeby nie 

popełnić niepotrzebnych błędów bo przy takim dużym ryzyku na rzecz mieszkańców, 

oczywiście wiem, że mieszkańcy Poręb byliby bardzo radzi żeby podjąć ryzyko i wykonać im 

tę inwestycję, pewnie Lasy Państwowe też, to ja nie chcę tutaj wprowadzać w błąd Wysoką 

Radę i nie chcę narażać moich współpracowników i siebie też zupełnie niepotrzebnie, więc 

tutaj to wyjaśnienie. Ale jak jestem przy Granicach to też chciałbym może jeszcze w kilku 

zdaniach też wyjaśnić też pewne nieporozumienie, które pewnie od ponad pól roku jest na 



16 
 

Granicach w społeczności lokalnej związane ze zmianą funkcji remizy strażackiej bo wszyscy 

wiedzą, że ten budynek, który jest, jest tak naprawdę budynkiem wielofunkcyjnym z taką 

akceptowaną funkcją remizy strażackiej. To jest tak samo jak mówimy, jak przed chwilą 

mówiłem o budynku wielofunkcyjnym w Brzezówce, który budujemy, to jest też budynek 

wielofunkcyjny pod różne funkcje ale też z akcentem na funkcję remizy strażackiej, tylko, że 

tam w Brzezówce w sposób świadomy podjęliśmy decyzję, że dobudowujemy obiekt szkoły, 

budujemy szkołę, zaczynamy to w tym pierwszym etapie w tym roku, przetarg rozstrzygamy 

w tym tygodniu, budową ław fundamentowych, fundamentów, połączone to będzie wszystko z 

tym budynkiem, obecnym budynkiem wielofunkcyjnym. Natomiast na Granicach wielkość 

działki, charakter tej budowli, która jest, nie pozwala by przyszłościowo i obecnie była tam 

szkoła z prawdziwego zdarzenia. Te wszystkie dzieci w roku szkolnym, które są w wieku 

szkolnym na Granicach nie jesteśmy w stanie tam pomieścić jako szkołę. Wobec powyższego 

jeśli 80% dzieci z Granic musimy dowozić półtora kilometra do macierzystej szkoły zespół 

szkół nr 1 to uważam, że i te 20% pozostałe, które zdeklarowało, że się chce w tych klasach 

łączonych od zerówki do klasy trzeciej uczyć też powinniśmy dowozić do macierzystej szkoły, 

która ma całe to zaplecze w postaci oczywiście i pracowni i pedagoga i socjologa i salę 

gimnastyczną i to możliwe otoczenie, które jest tutaj jeszcze do zrobienia. Natomiast tam na 

Granicach chcemy tą funkcję, która jest taką funkcją poza remizą strażacką, poza tą salą ogólną, 

ogólnoosiedlową przeznaczyć pod opiekę i wychowanie dzieci najmłodszych, które w takich 

warunkach gdzie nie ma zaplecza, nie ma terenu, jest taki budynek jaki jest, budowany nie pod 

szkołę przecież, że świetnie może służyć pod funkcję żłobka i przedszkola. Przedszkole się 

sprawdziło w tamtym roku, mamy 2 oddziały, prawie 50 dzieci i są to przede wszystkim 

głównie dzieci z Granic, z Brzyznej i po części nawet troszeczkę z terenu pogranicznego z 

Gnojnicy Woli. I tej samej funkcji, temu samemu obszarowi będzie służył żłobek i mam 

nadzieję, że 1 stycznia ten żłobek zostanie uruchomiony i priorytetem będzie zapis dzieci z tego 

terenu i również zatrudnienie pracowników z tego obszaru. Natomiast jeśli będą wolne miejsca 

to oczywiście uważam, że żłobek przyjmie dzieci z całej gminy. Więc szanowni państwo, w 

dzisiejszych warunkach kiedy nie zmieniamy podatków lokalnych od 5 lat, kiedy tak wiele 

dodatkowych kosztów obciąża każdą gminę, dodatkowych kompetencji, trzeba liczyć każdą 

złotówkę, mówię to w cudzysłowie, złotówkę, nie może tak być, że będziemy utrzymywać 

szkoły, w których jest po 3 dzieci w klasie. Dzisiaj wbrew opinii kuratorium nie da się 

zlikwidować szkoły dlatego też utrzymuję szkołę w Brzezówce bo takie jest prawo.  Tutaj to 

prawo absolutnie pozwalało nam zlikwidować klasy łączone na Granicach, to się stało i 

uważam, że wszystko jest zgodnie z prawem aczkolwiek odczuwam tutaj, mówię to nawet do 

protokołu, wielką presję kuratorium na utworzenie tych klas łączonych. Ta presja wynika 

pewnie i z tego, że niektóre osoby publiczne w Ropczycach wywierają podobną presję na 

kuratora i to idzie niepotrzebnie w złym kierunku, te napięcia są zupełnie niepotrzebne i 

uważam, że ogniskowanie i podpuszczanie trochę ludzi na zasadzie, że wszystko burmistrz ma 

zrobić to co ludzie oczekują nie jest prawne. Po to jesteśmy jako wójtowie i burmistrzowie 

wybrani aby podejmować decyzje, mamy ku temu kompetencje i musimy podejmować decyzje 

zgodnie z prawem, zdroworozsądkowe ale też i ekonomiczne mające uzasadnienie i oczywiście 

w zgodzie z prawem, więc mówię prawo nie pozwoliło nam zlikwidować tych klas łączonych 

w Brzezówce i nie likwidujemy chociaż uważałem, że 2 lata to jest jakieś 700 tysięcy zysku dla 

gminy i te 700 to byłoby pełne wyposażenie budowanej szkoły w Brzezówce i cały czas 

podkreślałem, że absolutnie będziemy tą szkołę w Brzezówce budować i zaczynać ją też 

tworzyć w sensie takim ludzkim, kadrowym, dziecięcym, od przedszkola, bo zdaję sobie 
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sprawę, że jeśli dziecko z danej miejscowości chodzi do danego przedszkola, które jest 

zlokalizowane w szkole przez trzy, cztery lata, od trzeciego roku do zerówki to ono tam w tej 

szkole zostanie w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej czy pierwszej, drugiej, trzeciej i 

dopiero później decyzja rodziców gdzie, do której już macierzystej szkoły podstawowej do 

ósmej klasy. Więc w Brzezówce musimy to zorganizować, mamy niemały problem bo na te 9 

dzieci zapisanych trzeba aż 3 nauczycieli pełne etaty bo tyle jest godzin i jest potrzebny 

dyrektor, dyrektor dzisiaj rano przyszedł i przekazał mi informację, że otrzymał powołanie na 

placówkę powiatową na funkcję dyrektora, no więc nie mamy dyrektora i będzie wielka łapanka 

bo niełatwo będzie znaleźć dyrektora do takiej szkoły, który musi niestety spełniać te kryteria 

prawne. Dziś wójt z Wielopola ma wielki problem bo do gimnazjum i do szkoły nie może 

znaleźć dyrektora  i też na razie szkoła i gimnazjum nie ma dyrektora i nie ma chętnych, wójt 

chodzi, szuka, prosi, więc my  też będziemy pewnie mieli z Brzezówką pewne problemy ale 

zapraszamy pana dyrektora Nowakowskiego i pana sołtysa do pomocy aby szukać chętnych do 

prowadzenia tej placówki. Mam nadzieję, że 2 lata, a jeżeli wszystko nam dobrze pójdzie to 

myślę, że za półtora roku 1 wrzesień rozpoczniemy w Brzezówce tak jak obiecywaliśmy w 

nowej szkole. Wysoka Rado! Ja chciałbym powiedzieć tak, że oczywiście sesja sierpniowa 

będzie z przesunięciem, zakładam, że jeżeli będzie taka wola przewodniczącego Rady to 4 

września w poniedziałek, wtedy kiedy jest pierwszy dzień roku szkolnego, w tym roku jest 

przesunięcie, będzie się również odbywała sesja, na której złożymy dość szczegółowe 

sprawozdanie jeżeli chodzi o wszystkie aspekty, przygotowania roku szkolnego w naszej 

gminie. To jest już nie tylko taka tradycja, że składamy taki meldunek Wysokiej Radzie ale 

również i swego rodzaju obowiązek. Mam nadzieję, że te 2 tygodnie pozwolą uporządkować 

szkoły, w których się tak wiele dzieje, ale i pozostałe, w których się odbywają różne remonty, 

że je dokończymy i że do końca zatwierdzimy do 31 sierpnia arkusze organizacyjne. Dzisiaj 

jest ten wymóg, którego nie było przez wiele lat, że wszystko musi być zapisane po raz drugi 

w arkuszu organizacyjnym imiennie, rozpisane klasy, pan kurator musi to zaakceptować i to 

jest to co uważamy za niesłychanie krzywdzące dla samorządów bo jeżeli samorządy wykładają 

podobną kwotę jak państwo to chcą mieć coś do powiedzenia. W tym wypadku to kuratorium 

ma jakby te instrumenty władcze w stosunku do organizacji szkół i wszystkich oddziałów 

szkolnych a nie wójt, burmistrz, ale cóż takie jest prawo i będziemy go realizować. Wysoka 

Rado! W zakresie pozostałych naszych działów i jednostek organizacyjnych to na wakacjach 

jak powiedziałem praca bieżąca jest prowadzona normalnie oczywiście przy tym założeniu, że 

pracownicy mają nie tylko prawo ale i obowiązek wykorzystać przynajmniej 2-tygodniowe 

urlopy, wszyscy, którzy mają dzieci szkolne to czynią, pozostali, którzy mają duży nawał pracy 

to starają się jakoś przesuwać te urlopy. Niemniej jednak wszystkie te kwestie prowadzone 

bardzo istotne, bardzo ważne, wrażliwe przez gminny ośrodek pomocy społecznej są 

prowadzone wzorowo chociaż w tym obiekcie też trwa remont związany z już kończoną tą fazą 

wymiany centralnego ogrzewania, instalacji oświetleniowej i oczywiście remont, 

odmalowanie. Jest to niezwykłe utrudnienie w tych właśnie naszych instytucjach, tych w 

których jest bieżąca praca jak Ośrodek Pomocy Społecznej, czy tu urząd, czy Centrum Kultury, 

to jest to duże utrudnienie. Zaczął się również ten okres składania wniosków do tego programu 

500+ więc jest ciężko w Ośrodku Pomocy Społecznej, trochę współczuję pracownikom ale 

myślę, że jeszcze 2 tygodnie i to wytrzymają. Mam nadzieję, że tam poustalamy, podejmiemy 

ostatnie decyzje i też odremontujemy pozostałe pomieszczenia, które w tym ośrodku pomocy 

są, a służą funkcji czy to harcerstwa czy Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie ukrywam, że 

pracownicy i pani kierownik chciałaby aby ta przestrzeń do tej pracy w zakresie pomocy 
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społecznej była dla nich dostępna w 100% ale bardzo ciężko jest znaleźć nowe pomieszczenia, 

które by odpowiadały funkcji czy to harcerstwa czy ochotniczej straży pożarnej więc jeszcze 

proszę parę miesięcy to wytrzymać a może znajdziemy jakieś alternatywne inne rozwiązania, 

które by ułatwiały tą pracę na co dzień w Ośrodku Pomocy Społecznej, dostęp ludzi do 

pracowników socjalnych i pracowników rodzinnych. Jeżeli chodzi o kulturę to i Biblioteka i 

Centrum Kultury wraz z domami kultury w okresie wakacyjnym nastawione są zwykle na pracę 

z dziećmi, z młodzieżą i na przygotowywanie pewnych projektów artystycznych i realizację 

takich większych projektów jak chociażby dożynki czy na przykład przygotowywany koncert 

orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych z całego województwa w dniu 3 września, na który też 

dzisiaj zapraszam i którego współorganizatorem jest nasza gmina i Centrum Kultury. Nie 

wymieniam już tych projektów, które były. I oczywiście obydwie jednostki nasze kultury 

przygotowują się na inaugurację jakby i otwarcia bibliotek – filii w Witkowicach i w 

Brzezówce, to dotyczy i domu kultury i biblioteki i mam nadzieję, że gdzieś w okolicy Mikołaja 

ruszymy, oddamy te budynki do użyteczności publicznej dla dzieci i młodzieży i wszystkich 

starszych. Sądzę, że to będzie taki też ważny moment w tej kadencji, że te 2 budynki, jeden 

nowiutki, a drugi po kapitalnym remoncie, który stał 3 lata bo z braku remontu to w zasadzie 

nie było sensu prowadzić tam aktywnej działalności kulturalnej, będzie służył i dla biblioteki i 

dla centrum kultury. I jak dzisiaj tak pomyślę, że w dziedzinie kultury, dziś, 20 lat temu, 

mieliśmy tą bazę o wiele, wiele skromniejszą, że dziś będziemy mieli obiekt Centrum Kultury 

czyli obecny dom kultury poddany też termomodernizacji, to nie wszystko, trzeba by w 

przyszłym roku ostatni etap wdrożyć i też odnowić tą ścianę z cegły i dokończyć to 

wyposażenie, plus te 2 domy kultury, które są zmodernizowane ale jak wszystko wiejski dom 

kultury w Gnojnicy Dolnej to też by pewnie wymagał już pewnego rodzaju remontu bo wszyscy 

pamiętamy, że to już jest 11 lat czy 12 rok upływa po kapitalnym remoncie, który też nie był w 

pełnym 100% zakresie. Natomiast dom kultury w Niedźwiadzie na razie jeszcze dobrze służy 

bo to dopiero 3 lata. I takie 2 domy kultury nam przybywają więc ta jednostka uważam, że jest 

mocna, wyposażona w dobrą bazę, jeżeli by nas było jeszcze stać zmobilizować i kupić 

przenośną, przewoźną, nowoczesną scenę do tych imprez organizowanych w innych 

miejscowościach ale i w tych miejscowościach plenerową plus doposażyć jeszcze w sprzęt 

oświetleniowy, scenowy i nagłośnieniowy to naprawdę mamy ten dział, kulturę w tym sensie, 

dobrze przygotowaną do prowadzenia różnorodnej działalności z dziećmi, z młodzieżą ale i z 

dorosłymi i budujemy też tą organizację społeczną bo i te kluby seniora to są tym dodatkowym 

takim elementem, który ma tchnąć życie w te obiekty nasze, w niektóre remizy strażackie, w 

niektóre właśnie domy kultury aby były jeszcze bardziej wykorzystane przez ludzi, którzy mają 

trochę więcej czasu i czasami dużo chęci aby się spotykać aby razem coś tworzyć, nawet samo 

spotkanie to już jest istotne i ważne. No i Wysoka Rado mamy rozpoczęty sezon sportowy, 

rozpoczęty bo akurat w tą sobotę była inauguracja pierwszego meczu Błękitnych, panu 

prezesowi klubu miejskiego panu dyrektorowi Adamowi Wojdonowi gratuluję, że w tamtym 

sezonie utrzymał ten klub w IV lidze a było już tak na krawędzi i wszystkim członkom zarządu 

bo tu się znajdują również na tej sali członkowie zarządu klubu miejskiego. To jest duża 

odpowiedzialność wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za cały klub, zderzyć się z tymi 

problemami, jak zawsze, zawodników, bazy no i oczywiście finansowymi, ale możecie liczyć 

na nasze wsparcie. Ja nie mówię, że na wsparcie na miarę waszych oczekiwań, powiedzmy 

sobie na miarę naszych możliwości a tu  jest taki margines, który trzeba zasypać jeszcze może 

jakimiś sponsorami. Nie jest łatwo o sponsorów na terenie naszego miasta bo akurat te firmy, 

które tak łatwą ręką wydają pieniądze na białe kołnierzyki tak skąpo wkładają rękę jeżeli chodzi 
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o wsparcie sportu młodzieżowego czy dziecięcego czy kultury, to jakieś takie kwoty pięćset, 

tysiąc złotych, bardzo ważne i za to też dziękujemy wszystkim firmom naszym gospodarczym 

ale jeśli to porównamy do tradycji innych podobnych miasteczek a chociażby Strzyżowa, 

chociażby Wiśniowej, chociażby Pilzna, możecie porozmawiać, to u nas przy tym przemyśle, 

który jest, przy tych podmiotach, które lekką ręką wydają na białe kołnierzyki to trochę żal, a 

może to jest i nasza wina, może za mało mówimy, może za mało nagradzamy, może za mało 

tego typu postawy sponsorskie chwalimy i może tutaj też po naszej stronie jest mea culpa. W 

każdym razie mecz pierwszy wygrany, gratuluję panie prezesie, i tak trzymać. I punktem 

honoru Ropczyc jest by był ten jeden zespól w IV lidze. Dzisiaj jako burmistrz uważam, że nie 

stać nas na III ligę, przynajmniej w pewnym jeszcze okresie czasu, być może za trzy, cztery 

lata kiedy ta praca Soccera przyczyni się do większej jeszcze grupy zawodników dobrze 

przygotowanych bo przyznaję, że te roczniki 10-letnie, 9-letnie, 8-letnie po kilku latach nauki 

gry w Soccerze są dobrze przygotowane. Widzę, że wyjazdy tych roczników na turnieje w 

Polsce i za granicą są wysoko notowane, to oznacza, że tam ta praca techniczna jest dobrze 

prowadzona z naszą młodzieżą i dla wszystkich chętnych dzieciaków to jest na pewno dobra 

alternatywa, a później część z nich jest dalej kształtowana w juniorach młodszych i starszych 

w I lidze, więc to też informuję, że jeżeli pytamy czemu jest tak duży koszt utrzymania 

Błękitnych to nie tylko dlatego, że to jest IV liga tych już dorosłych ludzi, którzy mają więcej 

niż 18 lat ale chodzi też o utrzymanie juniorów starszych i młodszych czyli kategoria dzieci i 

młodzieży w I lidze, ale niezwykle ważne by ta baza kadrowa w tej IV lidze a może za parę lat 

jak powiedziałem III lidze była własna, była własnego chowu, a nie Ukraińcy, a nie ściągani 

zawodnicy powiedzmy podstarzali po 30-tce z tych drugich lig bo tak się zdarza a widzę, że i 

sąsiedzi próbują wejść do IV ligi i chyba mają dużą falę Ukraińców w swojej drużynie. Wysoka 

Rado! Więc kończąc gdyby były pytania oczywiście to rozszerzymy tą informację, którą 

przygotowali wszyscy kierownicy referatów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych za co 

dziękuję. Kończąc chciałbym bardzo serdecznie raz jeszcze zaprosić wszystkich tu obecnych 

państwa na dożynki, na dożynki gminne tradycyjne w niedzielę, które przygotowywane są 

przez panów sołtysów i państwo przewodniczących osiedli, ci nasi koledzy, koleżanki są 

głównymi reżyserami i autorami dożynek gminnych bo zespoły dożynkowe i wieńce są sercem 

tego typu tradycyjnych imprez dożynkowych my tylko pomagamy stworzyć odpowiednią 

infrastrukturę i klimat i aurę, oczywiście za klimat i aurę to będziemy się też modlić żeby 

pogoda była bo zwykle te dożynki są prezentowane i te wieńce święcone w swoich 

społecznościach jutro z okazji oczywiście święta i jutro będzie na pewno wspaniała pogoda i 

gratuluję ale chcielibyśmy żeby podobna pogoda nam towarzyszyła w niedzielę, tradycyjnie 

jak do tej pory się udawało że była dobra pogoda by zaprezentować to również tu ropczyckim 

mieszczuchom te wszystkie wasze wspaniałe wieńce, jestem przekonany, że robione w każdej 

miejscowości przez zespoły dożynkowe bo to jest dodatkowo takie ważne wydarzenie, które 

zgromadza część lokalnej społeczności i przy okazji pozwala na różne dyskusje istotne o swojej 

społeczności i to jest bardzo niezwykle ważne, więc bardzo proszę o udział w dożynkach, macie 

państwo wszyscy zaproszenie również na taką kolację podożynkową o takiej godzinie, że wy 

tam na stadionie już niekoniecznie musicie być, oddamy stadion po 19-tej młodzieży, dla niej 

jest tam zaproszony zespół, który uważam, że warto oglądnąć, do Motelu Super 6 dlatego, że 

dom kultury jest w takiej samej modernizacji jak tu nasz urząd i trochę te problemy techniczne 

nam nie pozwalają. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pomagali sołtysom, radnym i 

wszystkim innym zespołom, straży czy kół gospodyń wiejskich czy innym osobom aby te 

zespoły dożynkowe przygotować bo to nie tylko wieńce ale i drużyny i wszystko inne do 
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konkursu, jestem bardzo ciekawy jak nam te dożynki wyjdą bo one mają być inne, jeśli pogoda 

pozwoli to ciekawy jestem pomysłów, inicjatywy, innowacyjności zespołów dożynkowych, 

punktujemy, informuję, że wydzielam środki zarządzeniem burmistrza, że będą nagrody, które 

się opłacą, będą one do wykorzystania na cele zgodne z zadaniami własnymi gminy, one będą 

do woli rad osiedlowych i rad sołeckich. Bardzo proszę naszych radnych abyście państwo 

zechcieli na te pół godziny wcześniej przed wymarszem do kościoła wstąpić do tej sali, mam 

nadzieję, że będziemy mieli gości zewnętrznych więc wspólnie z nimi jeszcze jakaś krótka 

refleksja i jakaś kawa czy herbata. Natomiast sołtysi i przewodniczący osiedli odpowiadają za 

swoje zespoły dożynkowe i nie próbuję ich tutaj angażować bo uważam, że powinni być ze 

swoimi zespołami, natomiast zapraszam później na spotkanie. Dziękuję za wysłuchanie tych 

informacji i oczywiście jak będą pytania to jestem do dyspozycji.       

 

6. 

Radny pan Arkadiusz Bęben – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. 

Panie burmistrzu na pana ręce, na ręce kierownika Drozda chciałem serdecznie podziękować 

za oświetlenie płyty stadionu w Małej, działa to bardzo dobrze. Jeszcze raz w imieniu swoim, 

całego LZS-u i społeczności lokalnej bardzo dziękuję, sprawdzaliśmy to, jutro mamy w Małej 

dożynki. Bardzo dziękuję. 

 

Radny pan Jan Rydzik – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, 

Szanowni Goście. Ja też chciałem podziękować panu burmistrzowi w swoim imieniu,  

w imieniu radnych, przewodniczącego osiedla pana Wieśka za wykonanie schodów przy 

Udzieli, w stronę Udzieli i Armii Krajowej, bardziej Armii Krajowej, tam jeszcze poręcze będą 

montowane, za to dziękuję ale jestem zaniepokojony bo nie wykonano do tej pory a były 

obietnice schodów z osiedla Konarskiego w kierunku Siewierskiego. Nie wiem kto ma to 

wykonać bo najpierw w gestii gminy to było a okazało się, że to jest w gestii pana prezesa TBS-

u. Nie wiem, chyba że czeka na drugi rok, na rok wyborczy, może coś zrealizuje. Po drugie 

chciałem zgłosić, że zorganizowałem akcję zbierania makulatury na budowę studni w Afryce, 

w biednych krajach jak Kamerun czy Czad i skontaktowałem się z panem koordynatorem w 

Przeworsku, który od kilku lat organizuje te akcje. Po kilku wykonanych telefonach i uzyskaniu 

pozwolenia na kontener przy starostwie, pozwolił mi pan starosta tam postawić na terenie 

parkingu, na dolnym parkingu. Kontener stoi, taki zielony jak ktoś chciałby makulaturę 

oddawać. Mam prośbę do państwa radnych, do wszystkich gości, mam kilka takich plakatów, 

żeby tą akcję rozpowszechnić, to jest typowa akcja charytatywna. Dałem jeszcze ogłoszenie do 

kościołów, do proboszczów, tu na dole nie wiem czy było ogłoszone czy nie, w tamtym 

tygodniu raczej nie bo był odpust, może w tą  niedzielę, chyba, że sobie proboszcz zapomniał. 

Na osiedlu świętej Barbary było ogłoszone, jest plakat. Jeszcze mam też prośbę, za niedługo 

rok szkolny się zacznie, młodzież czy dzieci są chętne, jakby dyrektorzy to też rozpropagowali, 

że takie studnie powstają. Powstało przypomnę kilkanaście już studni w tym okresie 

zbudowanych, nazwane są imionami naszych świętych polskich. Zachęcam wszystkich, żeby 

tą makulaturę oddawali. Można oddawać różną makulaturę: gazety, książki, czasopisma. 

Można zbierać po wsiach, zorganizować jakiś punkt a później przywieźć. Jestem na tym 

parkingu co dzień bo patrzę jak jest napełniany kontener. Akcja trwa dopiero dwa tygodnie a 

jest zapełniony ¾. Może w tym tygodniu co teraz przyjdzie już będzie do wymiany. Mam 

jeszcze prośbę bo jest  zainteresowanie na osiedlu Świętej Barbary na górce też takim 

kontenerem. Ludzie starsi nie mogą tutaj dowieźć czy donieść i mam prośbę do pana 
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burmistrza, jest tam taki mały parking, to jest prawdopodobnie parking gminny, jest możliwość 

postawienia drugiego kontenera. Jakby byli chętni bo są to prosiłbym burmistrza czy nie można 

by było kontener 3 x 4, zielony, dobrze zamykany. Tutaj na parkingu przy starostwie zawsze 

uchylone są drzwi, żeby ktoś się nie mocował. Tutaj mogę pokazać, jak państwo będziecie 

chcieli mogę to rozdać, jest pokazane kilka zdjęć i ogłoszenie. Zresztą na stronie internetowej 

starostwa można sobie kliknąć na zbiórka makulatury na budowę studni w Afryce i tam 

wszystkiego można się dowiedzieć. Zachęcam bardzo, akcja charytatywna.  

 

Radny pan Edward Marć – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni 

Państwo. W imieniu sołtysa Leszka Reguły i w imieniu mieszkańców Łączek Kucharskich 

serdecznie dziękuję panu burmistrzowi Bolesławowi Bujakowi, panu kierownikowi Józefowi 

Drozdowi za wykonaną drogę asfaltową o długości 300 metrów w kierunku zabudowań pana 

(…) i pani (…). Dziękuję za wykonane prace przy drodze gminnej, w stronę przysiółka 

Kalitówki, gdzie wykonano szereg robót ziemnych związanych z wykonaniem rowów przy tej 

drodze, jak również z uzupełnieniem starej nawierzchni, co doprowadziło do jej przejezdność. 

Przy drodze wojewódzkiej w Łączkach Kucharskich w pobliżu zabudowań pana (…) stara 

zniszczona wiata autobusowa została zamieniona na nową, elegancką wiatę, za to również 

dziękują panu burmistrzowi mieszkańcy Łączek. W związku z planowaną przez Samorząd 

Województwa Podkarpackiego budową chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łączkach 

Kucharskich od kościoła w kierunku drogi broniszowskiej mieszkańcy pytają o termin 

rozpoczęcia tych prac. 

 

Radny pan Jan Curzytek – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu. 

Przyłączam się do podziękowań. Myślę, że w tym roku będę miał niejedną okazję, żeby 

podziękować za wiele prac, które są zaczęte i kontynuowane na osiedlu Witkowice, ale 

szczególnie chcę podziękować za asfaltowanie dwóch krótkich ulic i za kawałek koniecznego 

chodnika przy ulicy Sucharskiego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ten chodnik zostanie 

dokończony. Mam tylko taką jedną uwagę jeszcze, która jest paląca, wymaga pamięci i troski. 

Mianowicie zlewnia wody przy ulicy Cichej. Szczerze powiedziawszy przy tych nawałnicach, 

które w tej chwili w Polsce się pojawiają to sobie nie wyobrażam kiedyś, żeby tak sytuacja 

wyglądała. Zarośnięte rowy na Błoniach, wzdłuż ulicy Cichej, w ogóle cały ten teren kiedyś 

może być niepotrzebnie dokładnie zalany. Można pewnie tłumaczyć to rzeczą taką, że nie ma 

pieniędzy czy innymi rzeczami ale trzeba to mieć na uwadze bo to jest sprawa na pewno w tej 

chwili bardzo ważna. Nie mówię o kanalizacji na Kolonii bo to są już sprawy inne. Każdy 

tłumaczy, że pieniądze, zgadza się pieniądze ale tą sprawę należy potraktować serio  

i poważnie. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. 

 

Radna pani Imelda Sobańska – ja też będę dziękować za wykonanie ulicznego oświetlenia na 

Osiedlu Północ przy ulicy Pułaskiego. Wprawdzie jeszcze nie można powiedzieć, że osiedle 

jest jaśniej oświecone ale mamy zapewnienie od pana kierownika Drozda, że jeszcze w tym 

miesiącu się zaświeci. Dziękuję panu burmistrzowi i służbom, które były w to zadanie 

zaangażowane. Jest jeszcze parę pilnych zadań na terenie osiedla ale o nie będę prosić jak 

będzie konstruowany budżet na przyszły rok. Państwu radnym dziękuję za pozostawienie 

nazwy Rataja, która od 42 lat, od trzech pokoleń funkcjonuje w świadomości mieszkańców. 

Imię było nieistotne tylko właśnie nazwa Rataja, za to dziękuję, żeście wszyscy państwo 

głosowali za utrzymaniem tej nazwy. Przy tej ulicy jest zameldowanych 80 osób. Żałuję tylko, 
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że będą musieli zmieniać osobiste dokumenty i muszą za nie płacić  ale  ta zmiana nie jest  

w gestii gminy tylko powiatu i to jest przykre ale za wszystko dobro, które było na osiedlu 

zrobione w tym roku bardzo serdecznie dziękuję. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan  Bolesław Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) - 

wszystkimi wnioskami się zainteresujemy, w szczególności tym co pan Janek mówił o tych 

rowach, przyglądniemy się, one są po części nasze i po części nie nasze. Najgorsze jest to, że 

dalej brak jest jednoznacznego prawa w zakresie regulacji. 

 

7.  

Przewodniczący Rady zamknął 41 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej,  

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej. 

 


