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Protokół Nr LII / 14 

z LII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 kwietnia 2014 r. 

 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku 

obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie wyników głosowań, wykonywanie 

innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący Rady Miejskiej –  

p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.10 – 15.25. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 52 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 – mam prośbę o przyjęcie do porządku obrad dwóch 

autopoprawek. Autopoprawka pierwsza do projektu 4.14., która była omawiana na Komisji 

Rewizyjnej, dotyczyłaby zmiany w budżecie polegającej na tym, że pomniejszamy dochody  

o 50.000 zł dotacji na zakup samochodu dla OSP Gnojnica Dolna. Te pieniądze będą, ale nie będą 

przechodziły przez budżet gminy, lecz bezpośrednio ze źródła dofinansowania do producenta. W to 

miejsce wprowadzamy dodatkowy dochód w wysokości 60.000 zł jako dotacja, promesa na 

modernizację drogi gminnej w Łączkach Kucharskich, a więc ta promesa na tą drogę będzie 

wynosić teraz łącznie 460.000 zł. Wynika to stąd, że po przetargu kwota promesy nie wypełniała 

kwoty 80% kosztów zadania, pisaliśmy więc do Warszawy o dofinansowanie właśnie w tej kwocie 

tak, aby te warunki wypełnić. Udało się uzyskać tą dotację i wprowadzamy ją do budżetu. 

Autopoprawka druga do projektu 4.15. dotyczy sfinansowania kilku zadań, które są niezbędne by 

zakończyć ten etap budowy trybun stadionu i otoczenia. Ten etap oznacza, że chcemy uzyskać 

pozwolenia na użytkowanie, aby tak się stało muszą być wykonane jeszcze prace, które z różnych 

powodów nie były uwzględnione w kosztorysie i w przedłożonych zadaniach w przetargu. Wycenili 

wstępnie nasi pracownicy, że te 10 różnych zadań będzie kosztowało w granicach 150.000 zł. Taką 

kwotę mamy w oszczędnościach po przetargu na budowę ujęcia wody w Lubzinie i proponujemy 

tą rezerwę, tą pozostałość kwoty na zadanie budowa ujęcia wody w Lubzinie przenieść na 

dokończenie zadania w całości w etapie I budowa trybun tak, aby można było w miesiącu czerwcu, 

czy na początku lipca zrobiwszy to wszystko wystąpić o pozwolenie na użytkowanie. Bardzo proszę 

o uwzględnienie, gdy pani skarbnik będzie przedstawiała te projekty to w szczegółach wyjaśni 

intencje tych autopoprawek. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, z uwagi na to, że autopoprawka do projektu 4.15. nie była 

omawiana na Komisji Rewizyjnej, aby po punkcie 4.13. zebrała się Komisja Rewizyjna  

i zaopiniowała ten projekt uchwały. 

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za - 18 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

Porządek obrad w całości – został przyjęty przy: za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się 

– 0. 
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Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z LI sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc,  

4.2.nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc,  

4.3.nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc,  

4.4.nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc,  

4.5.zmiany uchwały własnej nr XLVI/495/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 

r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 

r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczo-wychowawcze i opiekuńcze 

nauczycieli,  

4.6.wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Sędziszów Małopolski porozumienia w sprawie 

wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,  

4.7.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku,  

4.8.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr10/3/2010 

terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach,  

4.9.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 8/1/2010  

w Ropczycach przy ul. Przemysłowej,  

4.10.przystąpienia do IV. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Ropczyce,  

4.11.zmiany uchwały własnej nr XXXVI/394/13 z dnia 11 marca 2013 r.,  

4.12.zbycia nieruchomości zabudowanej garażem,  

4.13.przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami 

powiatowymi,  

4.14.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok,  

4.15.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok,  

5.Informacja pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ropczyce”.  

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

7.Interpelacje i zapytania.  

8.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z 51 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 

Przewodniczący Rady poinformował, że pierwsze cztery projekty uchwał dotyczą przyznania tytułu 

„Zasłużony dla Ropczyc”. Z wnioskami do Rady o przyznanie tytułu wystąpił Burmistrz Ropczyc. 

Wnioski wraz z obszernymi uzasadnieniami Wysoka Rada otrzymała. Zgłoszone kandydatury 

również otrzymały pozytywne opinie Kapituły, której zadaniem jest opiniowanie właśnie takich 

wniosków. Projekt 4.1. dotyczy przyznania tytułu panu Józefowi Siwcowi - za działalność  

w dziedzinie gospodarczej, projekt 4.2. dotyczy przyznania tytułu pana Janowi Niwie - za 
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działalność w dziedzinie gospodarczej, projekt 4.3. dotyczy nadania tytułu pani Genowefie 

Zygmunt - za działalność w dziedzinie społecznej, projekt 4.4. dotyczy nadania tytułu pani Albinie 

Kuraś - za działalność w dziedzinie edukacyjno-kulturalnej. 

Przewodniczący Rady zapytał czy pan Burmistrz jako wnioskodawca chciałby odnośnie tych 

projektów coś uzupełnić. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Wysoka 

Rado, Szanowni Państwo Przewodniczący, Sołtysi, Szanowni Goście. Tak jak pan Przewodniczący 

powiedział Wysoka Rada niespełna rok temu, bo 27 maja ubiegłego roku podjęła uchwałę, mocą 

której mamy prawo jako samorząd Ropczyc, jako Rada Miejska nadawać tytuły honorowe, ale nie 

Honorowych Obywateli Miasta. Takich tytułów nadaliśmy klika i uznaliśmy, że aby znaczenie tych 

tytułów nie uległo deprecjacji byłoby dobrze zachować umiar w ich nadawaniu. W następstwie tego 

powstała uchwała, która określa procedurę nadania tytułów też honorowych ale „Zasłużony dla 

Ropczyc”. Ten tytuł „Zasłużony dla Ropczyc” różni się też tym, że może być przez Wysoką Radę 

przyznawany mieszkańcom miasta, gminy, mieszkającym, zameldowanym i oczywiście obejmuje 

on dorobek danej osoby, która jest objęta takim tytułem z perspektywy czasu i za szczególne 

osiągnięcia mające wielki wpływ na rozwój, promocję Ropczyc. Uznałem Wysoka Rado, ponieważ 

do tej pory, zgodnie z procedurą tej uchwały nie wpłynął od właściwych gremiów wniosek żaden, 

to biorąc pod uwagę potrzebę uczczenia, pewnie w każdej gminie jubileuszu 25 - lecia Polski 

demokratycznej, Polski wolnej specjalną sesją, mamy to w tradycji i zwyczaju, uznałem, że dobrze 

byłoby z tej okazji, patrząc przez pryzmat tych 25 lat tu u nas w mieście i gminie dostrzec osoby  

w dziedzinach, które chcemy bardzo mocno, jako samorząd tej kadencji zaznaczyć, wyartykułować, 

zaakcentować, czyli gospodarki oraz edukacji i kultury, wyróżnić osoby, poprzez które wyróżniamy 

też instytucje, czy projekty, które oni realizują, czy dorobek jak w przypadku pani Albiny Kuraś 

całej rodziny, nawet nie 25-lecia ostatniego omawianego ale w ogóle, niedawno obchodziliśmy 70-

lecie jej działalności. W związku z tym zaproponowałem Wysoka Rado, bo tak postanowiliście  

w procedurze tej uchwały, że burmistrz może być inicjatorem, przedłożyć Kapitule cztery nazwiska. 

Dwa nazwiska dotyczące gospodarki, pana Józefa Siwca i pana Jana Niwy, współwłaściciela wraz 

z żoną zakładu Niwa oraz pani Genowefy Zygmunt działaczki harcerstwa, różnych projektów 

związanych z pomocą różnym osobom, wieloletniej nauczycieli, dyrektorki szkoły w dziedzinie 

edukacji, wychowywania i pani Albinie Kuraś w dziedzinie kultury. Uważam Wysoka Rado, że to 

wszystko co napisaliśmy w uzasadnieniu jest nawet zbyt wąskim uzasadnieniem dla tych osób, na 

przestrzeni tych wielu lat. Możemy mieć osobiste różne oceny i charakterystykę tych osób ale jako 

gremium a nadajemy te tytuły nie poprzez głosowanie indywidualne ale nadajemy in gremium, 

głosujemy i to się wyraża w nadaniu tytułów, w decyzji całej rady a nie poszczególnych radnych, 

oceniając czas, okres, osoby i oceniając firmy, które stoją za tymi osobami, którymi te osoby 

zarządzają, bo według mnie ten tytuł to wyraz szacunku i słowo dziękuję za dotychczasową pracę 

też na rzecz promocji Ropczyc, bo np. w przypadku Zakładów Magnezytowych, pana Prezesa 

Siwca zakład nazywa się Zakłady Magnezytowe Ropczyce. To nazwa, którą dziesiątki tysięcy osób 

w Polsce interesujących się giełdą, przeglądających notowania, widzi Ropczyce. W tych 60 - ciu 

krajach, gdzie eksportujemy wyroby czy importujemy surowce nazwa Ropczyce jest znana, ktoś 

się interesuje, gdzie Ropczyce są, co to za miasto, co to za region. To jest dobra promocja, za taką 

promocję nazwy firmy, logo jak Ropczyce trzeba by zapłacić znaczne kwoty, gdybyśmy chcieli 

zmaterializować tą promocję. Dodatkowo chcę powiedzieć Szanowni Państwo, że osoby tu 

wymienione w dziedzinie gospodarki oprócz tego, że dobrze prowadzą firmy osobiście jako 

szefowie firm są bardzo wrażliwi na potrzeby pomocy przede wszystkim rodzinom, które są  

w potrzebie, osobom poprzez wspieranie i osobiste i w imieniu firmy choćby takich ważnych 

instytucji działających w tej dziedzinie, charytatywnych jak Caritas Diecezji Rzeszowskiej, jak 

parafie, rodziny, przedszkola. Oczywiście też wspierają sport, różne kluby, szkoły. Mamy na to 

dowody i jesteśmy im niezmiernie wdzięczni za tego typu działalność, za tego typu wrażliwość. 

Zawsze utożsamiają swoją firmę, swoją osobę z Ropczycami, bo pan Prezes Siwiec jest tak 

naprawdę obywatelem gminy S. ale jednoznacznie utożsamia się z Ropczycami a pan  
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Prezes Jan Niwa jest mieszkańcem D.. Nie ukrywamy też, że pewnie tego typu gest  

podziękowania i szacunku będzie mobilizacją, by po wybudowaniu teraz i zasiedleniu tej hali  

o powierzchni 3.000 m2 być może pan Niwa przeniósł siedzibę firmy, co byłoby dla nas powodem 

do satysfakcji i dumy. Pan Prezes Jan Niwa jest człowiekiem niezwykle wrażliwym. Wraz z żoną 

mają wielki dar organizowania przedsiębiorczości. Z niczego stworzyli firmę, która daje 

zatrudnienie 250 osobom. Duża część spośród tych pracowników pracuje u nas w Ropczycach. 

Mam nadzieję, że będą systematycznie przesuwani z hal dębickich do ropczyckich, że coraz więcej 

w tej firmie będzie pracowało mieszkańców miasta i gminy Ropczyce, powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego i będą pracowali tu, ale również na terenie wielu krajów, gdzie ten zakład 

eksportuje swoje instalacje wyposażeniowe. Pan Jan Niwa jako urodzony, ochrzczony tu,  

R., chodzący do szkół ropczyckich jest niezwykle emocjonalnie związany z Ropczycami  

i przyznanie tego tytułu uważam za taki ważny gest Wysokiej Rady w kierunku zauważenia ludzi, 

którzy tworzą gospodarkę, tworzą miejsca pracy a przy okazji promują Ropczyce i pomagają 

potrzebującym, bo to trzeba powiedzieć. Myślę, że będzie dla nich niezwykle emocjonalne  

i wdzięczne na uroczystej sesji przy wielu gościach przedstawienie ich dorobku poprzez 

przedstawienie chodźmy tej biografii, którą tu mamy załączoną i wręczenie tytułu, który Wysoka 

Rada mam nadzieję bez sprzeczności przyzna rozumiejąc, że są różne powody indywidualne, gdzie 

nie wszyscy musimy ze wszystkimi i wszędzie sympatyzować, ale na przykład wstrzymanie się od 

głosu to nie jest według mnie absolutnie sprzeciw przeciwko poszczególnym kandydaturom. Jeśli 

chodzi o kulturę, nasze dwie panie, są w takim wieku, że na pewno nie można ich posądzać, że 

jakikolwiek nagrody finansowe, rzeczowe, materialne stanowią dla nich satysfakcję. Z pewnością 

tego typu tytuł od Wysokiej Rady, jeśli będzie przyznany będzie stanowił wielką satysfakcję za to, 

co do tej pory zrobiły i z pewnością będzie dodatkowym natchnieniem dla generowania sił w tym 

wieku i pomysłów, by dalej się angażować i dawać przykład młodym nauczycielom, 

wychowawcom, działaczom kultury, osobom, które wzorując się próbują wchodzić w działalność 

chociażby pani Kurasiowej, mówię o rodzinie, o wnuczkach, o wszystkich tych, którzy wychodząc 

ze szkoły muzycznej potrafią grać dla siebie, dla rodziny. Grajmy szerzej, bądźmy działaczami, 

animatorami kultury, pani Kurasiowa jest tego świetnym przykładem. Wszystkie te osoby 

otrzymały w czasie wysokie odznaczenia państwowe. Zawsze przy tego typu odznaczeniach 

państwowych jest bardzo gęste sito oceny osobowości, zasług, oceny działalności. Nie proponuję 

Wysokiej Radzie nazwisk, które nie miałyby tego dorobku choćby uznanego przez różne gremia 

jak Prezydent Rzeczypospolitej nadający złote, srebrne Krzyże Zasługi, czy Krzyże Kawalerskie 

Orderu Odrodzenia Polski. Bardzo proszę Wysoką Radę, abyśmy uznali tą naszą decyzję jako 

decyzję wspólną Wysokiej Rady, byśmy mogli na uroczystej sesji z satysfakcją dla osób 

otrzymujących to wielkie wyróżnienie, ważne dla nas, bo po raz pierwszy przyznajemy tytuł 

„Zasłużony dla Ropczyc”, przyznać poszczególnym osobom, bo głosujemy pojedynczo. 

 

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

gospodarczego poinformował, że na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 roku ww. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od 4.1.- 4.4., 4.6. oraz projekty uchwał od 4.8.- 4.13. 

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

poinformował, że na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 roku ww. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał przedłożone na dzisiejszą sesję tj.: projekty 4.1. do 4.4., 4.5., 4.7. 

Ponadto przyjęła „Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ropczyce”  

i pozytywnie ją zaopiniowała. 

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

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oznaczone w porządku obrad: 4.1.- 4.4. oraz 4.1.4.  

i 4.15. 

 

Radny pan Stanisław Sałek – odnośnie tych dwóch kandydatur, które prowadzą działalność 

gospodarczą. Nie wiem jaki będzie odbiór ich jako pracodawców i pracowników, czy stosunek 

pracowników i pracodawcy jest tam pozytywny. Pracownicy różnie podchodzą, z jednej strony 
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pracodawca powinien być wymagający i dobrze płacić. Jak to w tych firmach się przedstawia? 

Nadamy tytuł „Zasłużony dla Ropczyc”, owszem dają pieniądze na cele społeczne, tylko czy 

pracownicy są godnie wynagradzani za swoją pracę, nie wiem. 

Radny pan Witold Darłak - dość szczegółowo były te kandydatury omawiane na Komisji 

Rewizyjnej. Myślę, że wiele polemiki, dyskusji tutaj nie ma. Wyniki głosowania pewnie coś 

wskażą. To jest dość drażliwy temat myślę, że za dużo dyskusji na ten temat nie będzie tutaj, nie 

będzie to dobrze widziane ani dobrze odbierane, po prostu zagłosujmy. 

 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc panu Józefowi Siwcowi została podjęta 

przy: za – 13 głosów, przeciw - 2, wstrzymujących się – 3. 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc panu Janowi Niwie została podjęta przy: 

za – 17 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc pani Genowefie Zygmunt została 

podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc pani Albinie Kuraś została podjęta przy: 

za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XLVI/495/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/385/09 

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy  

a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu 

Oświaty w Ropczycach – Pan Stanisław Mazur.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XLVI/495/13 Rady Miejskiej w Ropczycach 

z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, głównie chodzi tu o dodatek motywacyjny. W § 1 zapis po wyrazie nauczycieli 

„zmienia się treść paragrafu 17 ust. 1 i 2…” otrzymuje następującą treść: „zmienia się treść 

paragrafu 18 ust. 1 i 2.” Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. Wysoka Rada na ten temat już podejmowała uchwałę, tam były określone 

czasokresy przyznawania dodatku motywacyjnego, kwoty procentowe. Było to podejmowane w 

grudniu 2013 r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej nr XLVI/495/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli została podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 1. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Sędziszów 

Małopolski porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 

Energii Elektrycznej – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pan Józef 

Drozd. 

Proponuje się przyjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Sędziszów 

Małopolski porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 

Energii Elektrycznej. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Sędziszów Małopolski porozumienia  

w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

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

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku – 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef 

Krzych. 

Projekt dotyczy przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku, w brzmieniu określonym  

w załączniku do uchwały. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Program stanowi 

załącznik, tutaj jest błąd pisarski, proszę o poprawienie w § 2 roku 2013 na 2014 oraz w § 6 punkt 

2 powinien rozpoczynać się od wyrazu miłośnicy i punkt 3 od wyrazu Burmistrz. Jest to program  

o treści podobnej jak w ubiegłym roku z tym, że została zawarta umowa z Przychodnią 

Weterynaryjną „Mustang” na prowadzenie schroniska, dlatego jest wpisany wykonawca, który 

będzie przyjmował bezdomne zwierzęta do schroniska i ewentualnie uczestniczył w wypadkach 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku została podjęta przy: za – 17 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, 

mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 

10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji  

w Ropczycach uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach Nr L/588/10 z dnia 28 czerwca 

2010 roku. Jest to plan, który obejmuje teren przy ulicy Skorodeckiego. W planie tym jest jeden 

kontur określony symbolem 2Zi. Właściciele gruntu w tym konturze wnioskują, aby część ich 

terenu przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji  

w Ropczycach została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej – Kierownik 

Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 

8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej, uchwalonego uchwałą rady Miejskiej  

w Ropczycach Nr XLVI/552/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku. Plan ten obejmuje teren stanowiący 

własność UTC Manufacturing. Część tego terenu przewidziana jest pod drogę dojazdową, co po 

części uniemożliwia rozbudowę zakładu. Także dachy zapisane w tym planie dotyczące nowej 

zabudowy nie są płaskie, tak jak jest w tym konturze obecna zabudowa ale są wielospadowe, stąd 

też potrzeba dostosowania tych zapisów i zmiana przeznaczenia terenu. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 

0, wstrzymujących się – 0. 
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4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do IV. zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ropczyce – 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef 

Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do IV. zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Witosa w Ropczycach po obu 

stronach obecnego wjazdu na parking przy cmentarzu komunalnym. W związku z tym, że podczas 

uroczystości pogrzebowych samochody nie mieszczą się na tym parkingu zachodzi potrzeba 

zabezpieczenia dodatkowych terenów, które mogą być przeznaczone pod parking przy cmentarzu. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do IV. zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ropczyce została podjęta przy: za – 16 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 2. 

 

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/394/13  

z dnia 11 marca 2013 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy dokonania zmian uchwały własnej nr XXXVI/394/13 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do III. zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niedźwiada. 

Zmiana polega na zmianie załączników graficznych z uwagi na to, że wykonawca, który pracuje 

nad planem zasugerował poszerzenie terenu, który obejmuje to opracowanie. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/394/13 z dnia 11 marca 2013 r. została 

podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej garażem – 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef 

Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy przyznania pierwszeństwa nabycia budynku użytkowego jego najemcy, 

wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę z 2011 roku, na gruncie stanowiącym 

własność gminy Ropczyce, oznaczonym jako działka 2351/399 o powierzchni ogólnej 18 m2. 

Działka ta została zabudowana budynkiem garażu. Jednocześnie projekt uchwały dotyczy 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej tej nieruchomości. 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej garażem została podjęta przy: za – 17 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

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

Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi – Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zarządzania 

drogami powiatowymi w zakresie wykonania chodników. Dotyczy to ul. Leśnej na Granicach oraz 

chodnika w miejscowości Brzezówka. 

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania 

drogami powiatowymi została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Przerwa w obradach ogłoszona w celu odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w związku 

koniecznością zaopiniowania autopoprawki do projektu uchwały 4.15. 

4.14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok 

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 
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Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok łącznie z autopoprawką 

do tego projektu, która wprowadza zapisy dotyczące zwiększeń dochodów w łącznej kwocie 10.000 

zł i skreślenia kwoty 50.000 zł jako udziału środków na dofinansowanie inwestycji zakupu 

samochodu do OSP w Gnojnicy Dolnej oraz dodania i zwiększenia kwoty 60.000 zł z tytułu 

promesy jaką otrzymaliśmy na remont drogi gminnej Łączki Kucharskie – Mostki. Łącznie  

z autopoprawką projekt uchwały zwiększa dochody o kwotę 381 113,21 zł. Łącznie zapisy te 

skutkują również zwiększeniem po stronie wydatków w tej kwocie. Tabela numer 1 przedstawia 

poszczególne zwiększenia dochodów. Największą grupą zwiększeń dochodów są kwoty dotyczące 

decyzji, którą otrzymaliśmy z tytułu dotacji celowej na azbest, również decyzje dotyczące pomocy 

społecznej, które wprowadzają dotacje celowe na zasiłki w łącznej kwocie 381 113,21 zł dochodów. 

Tabela nr 2 przedstawia poszczególne zapisy dotyczące wydatków łącznie z autopoprawkami. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 17 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok 

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.    

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok łącznie z autopoprawką, która 

wprowadza zmiany dotyczące przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, zwiększenie 

kwoty 150.000 zł na zadaniu Odbudowa trybun stadionu sportowego a zmniejszenie kwoty 150.000 

zł na Budowie ujęcia wody w Lubzinie. Autopoprawka dokonuje przesunięcia i wówczas 

przesunięcia wyniosą łączną kwotę 616 142,96 zł. Przesunięcia dotyczą wydatków zmniejszenia  

i zwiększenia na poszczególnych zadaniach realizowanych w trakcie realizacji budżetu, tam gdzie 

były wymagane. Jest tutaj wprowadzony przesunięciem udział własny na dwa samochody, które 

wcześniej były w uchwale przyjęte jako dofinansowanie w Gnojnicy Dolnej i w Gnojnicy Woli  

i dotyczące przesunięcia placówek oświatowych, urzędu oraz dotacji przeznaczonej na wiaty 

przystankowe. 

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

pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do tego projektu uchwały. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 17 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5. 

Przewodniczący Rady poinformował, że punkt ten dotyczy „Oceny zasobów pomocy społecznej na 

rok 2013 dla gminy Ropczyce”. Obszerny materiał z tego tematu Wysoka Rada otrzymała. Temat 

ten został omówiony na właściwej komisji tj. Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego.  

Zapytał czy ktoś z Wysokiej Rady chciałby zabrać głos na temat tego sprawozdania, pracownice 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielą odpowiedzi, jeżeli będą wątpliwości. 

Brak zgłoszeń do zabrania głosu. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w głosowaniu przyjąć stanowisko, że rada po zapoznaniu 

się z przedłożoną Oceną zasobów pomocy społecznej, nie wnosząc żadnych uwag, akceptuje 

przedłożoną Ocenę. 

Wyżej wymienione stanowisko zostało przyjęte przy: za – 17 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

6. 
Burmistrz p.Bolesław Bujak – Chciałbym w kilkunastu zdaniach poinformować o postępie prac we 

wszystkich dziedzinach, które realizujemy, urząd miejski jako organ pomocniczy burmistrza  

i jednostki organizacyjne. Upływający właśnie kwiecień to kolejny miesiąc, w którym 

przeprowadziliśmy wiele różnych postępowań głównie przetargowych by uruchomić przede 

wszystkim inwestycje, zadania remontowe, modernizujące, tak by w miesiącach, które się już teraz 
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rozpoczynają mógł być inwestycyjny postęp. I informuję, że podpisaliśmy umowę na zadanie 

związane z przebudową drogi ulica Kolonia. I to jest pewnie w bieżącym roku największa 

inwestycja drogowa w naszym mieście i w naszej gminie. Koszt realizacji jest znacząco mniejszy 

niż zakładaliśmy. Stąd będzie rezerwa środków finansowych i po stronie wojewody i po stronie 

gminy, które przeznaczymy przede wszystkim na dalsze remonty innych dróg, chodników. Na 

koniec maja pewnie stosowną propozycję Wysokiej Radzie przesunięcia tych środków przedłożę 

lub poinformuję. Również podpisana jest umowa i w zasadzie przekazany plac budowy do 

modernizacji drogi Łączki Kucharskie. To druga chyba pod względem wielkości zwłaszcza 

nakładów finansowych modernizacja drogi gminnej. Jeszcze raz przypominam, że na tą 

modernizację pozyskaliśmy już 80% kosztów modernizacji w wysokości 460 tysięcy, pozostałe 

20% plus roboty dodatkowe, które chcemy tam przeprowadzić żeby w ramach tej inwestycji 

wykorzystywać sprzęt, doprowadzić krótką drogę do domów i w kierunku drogi gminnej na Poręby 

Chechelskie do mostu. To już będzie całość drogi w tym rejonie, z której powinniśmy być wszyscy 

zadowoleni. Remonty cząstkowe się rozpoczęły, jeśli państwo, sołtysi, przewodniczący osiedli, 

radni zauważają dziury, które wypadły to prośba o sygnalizowanie pracownikom w referacie pana 

kierownika Drozda. Myślę, że na bieżąco większe dziury naprawiamy. Byłem kilka dni temu  

w Bieszczadach, w Ustrzykach Dolnych, przy okazji przejeżdżałem drogami powiatowymi  

i gminnymi, to powiem, że gdyby jechać taką drogą dobrym samochodem, to szkoda samochodu. 

Dziura na dziurze, to samo widziałem dwa lata temu. Tymi drogami dojeżdża grubo ponad 150 

różnych rodzin, domów. Dlatego myślę, że trzeba się cieszyć i docenić to, że na terenie naszego 

powiatu, w naszym rejonie, nie mówię tylko o naszej gminie, ale o dębickich, kolbuszowskich, 

strzyżowskich w tym rejonie, naprawdę są na Podkarpaciu dobre drogi. Tu wszyscy o drogi dbają. 

Sami zauważacie, że niewiele można znaleźć takich dziur, które trzeba szybko załatać. Jeśli gdzieś 

są to staramy się na bieżąco, nie czekając, łatać. Teraz jest okres gdy naprawiamy drogi gminne  

w terenie, które są żużlowe czy kamienne; wozimy kamień wapienny z cukrowni, to jest czas gdy 

uruchamiamy żwir, z Kruszgeo. Inne roboty naprawczo modernizacyjne też są w toku, między 

innymi krawężnik wraz z wjazdami na Monte Cassino wreszcie dokończyliśmy po roku przestoju 

od modernizacji. To koszt o ile dobrze pamiętam  22 tysiące złotych, wykonana robota w Brzyznej 

zabezpieczenie drogi gminnej poprzez ułożenie koryt betonowych tak jak postulował to zarząd 

osiedla i zabezpieczenie tej drogi też wykonane. Tego typu podobne prace w chwili obecnej trwają; 

oznakowania są już zrobione, żeby tradycyjnie na pierwszego maja znaki poziome, linie w całym 

mieście były wykonane i tu współpracujemy z powiatem, żeby razem mniej więcej w tym samym 

czasie, ulice się na przemian krzyżują, ludzie nie wiedzą, które powiatowe, które wojewódzkie, 

które gminne i dobrze jest jak są mniej więcej w tym samym czasie przejścia, pasy porobione. 

Dziękuję pracownikom referatu bo na wiosnę pracy związanej z ukwieceniem i koszeniem częstym 

i sprzątaniem jest bardzo dużo. Ważne jest żeby nadzór czuwał bo wykonawcy, którzy wszyscy są 

zewnętrzni po przetargach robią swoje ale jeśli pańskiego oko przypilnuje, mam na myśli naszych 

pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad tymi firmami to zawsze można te sprawy z zakresu 

i remontów i utrzymania zieleni i ukwiecenia dopilnować. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni 

jak jedziemy do Rzeszowa przejeżdżając koło tego ronda 650-lecia, że rondo nazwane imieniem 

jubileuszu 650-lecia przypominające nasz rodowód jest zadbane, jest wykoszone, jest utrzymane 

tak, że nie ma tam za dużo różnych chwastów to jest też według mnie jakiś wizerunek miasta. 

Wczoraj przejeżdżałem przez Dębicę i na obwodnicy widzę dwa ronda, tylko trawa, jedno 

wykoszone jakby ktoś wygryzł kępkami, może było koszone kosą. To nie jest to. Wjeżdżam w inne 

miasta, w tym w Ropczyce od tej strony, jest to piękne rondo i myślę, że to też świadczy  

o wizerunku miasta. Nieważne czyje jest rondo byle było dobrze utrzymane i żeby się nie wstydzić. 

Zostało wykonane pierwsze z planowanych oświetleń przejść w centrum miasta na ulicy 

Grunwaldzkiej koło domu handlowego pani Kępki. Będziemy się temu przyglądać jeśli będzie tak, 

że znacząco poprawia bezpieczeństwo to mamy gotowy projekt jeszcze na drugie przejście  

w okolicy ulicy Witosa na ulicy Mickiewicza. To sporo kosztuje w granicach 44 albo 46 tysięcy  

i może byśmy w tym roku jeszcze jedno sfinansowali tak żeby jeśli będzie potrzeba żeby  

w kolejnym roku decyzją rady była zgoda na kolejne sfinansowanie. W ramach też tego referatu 
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staramy się szybko przeprojektować uzyskany od powiatu jako darowizna budynek po ZOZ-ie na 

ulicy Kolonii w Witkowicach. Jeśli to zrobimy to będziemy się starali o dofinansowanie środków  

z programu warszawskiego z Banku Gospodarstwa Krajowego, jeśli byśmy dostali to 

dofinansowanie to jeszcze może w tym roku by się rozpoczęła modernizacja, która w efekcie może 

dać cztery lub sześć mieszkań dla osób samotnych z dziećmi czy samotnych bo to będą mniejsze 

mieszkania ale z własnym opomiarowaniem i sanitariatami. To by pomogło bo mamy tutaj 

problemy. Kwiecień to była akcja zbierania nieczystości, trochę robotami publicznymi bo kilku 

pracowników żeśmy tam uruchomili. Bardzo popieram i dziękuję za tego typu akcje, którą 

przeprowadziła rada sołecka, pan sołtys Marek Mucha w Łączkach gdzie rodziny wyszły  

i nazbierały kilkadziesiąt worków śmieci w przydrożnych rowach, w pobliżu rzeki. Prezes Środa to 

zabrał do unicestwienia za co też dziękuję.  To jest akcja, którą warto powielać, którą warto jeszcze 

realizować. Takie miesiące są najlepsze kiedy trawa jeszcze nie zarosła i papiery i różne inne pety 

były widoczne. Dziękuję za to. To jest dobry przykład.  

Inwestycje. Informuję, że w kwietniu najważniejsze inwestycje kubaturowe w zasadzie są w toku, 

rozpoczęte. Już od ubiegłego roku idzie budowa i modernizacja zespołu szkół w Niedźwiadzie 

Dolnej. Kłopoty są, jeśli chodzi o wykonawcę na styku, głównie chodzi o te wszystkie rozliczenia, 

nie chodzi tak bardzo o jakość robót jak o rozliczenia, o szczegóły drobne, ale idzie ta robota. Jeśli 

nie dojdzie do większego napięcia to myślę, że wszystko będzie w porządku. Jeśli dojdziemy do 

takiego muru gdzie będzie mur niechęci i absolutnie braku porozumienia to nie wykluczam nawet, 

że będziemy gotowi do rozstania się z wykonawcą. Będzie miał na pewno nasz radca dużo roboty 

wtedy bo to tylko sąd może nas rozliczyć ale gdyby to miało spowodować zakłócenie oddania  

w terminie całej inwestycji i być może utratę dotacji, która jest terminowa i na ten rok to absolutnie 

jesteśmy przygotowani, gotowi nawet do takiego posunięcia, które się nam po raz pierwszy 

zdarzyło. To też mówię jako ostrzeżenie dla właścicieli firmy, że jest gdzieś granica nieporozumień 

a jeśli nie ma dobrej woli to ten kto płaci to jednak ostatecznie decyduje. Inne budowy - place 

budów przekazane; Brzezówka budowa tego pierwszego etapu kontynuowana, również plac 

budowy przekazany na remont budynku OSP Lubzina. To też znacząca modernizacja. Największa 

inwestycja kubaturowa w tym roku, trybuny plus rozpoczęte już prace przy modernizacji bieżni  

i wszystkich małych infrastrukturach sportowych. Największa bo wszystko razem około pięciu 

milionów będzie kosztowało. Raz jeszcze przypominam, że dotacja jest niezwykle dobra, wysoka 

procentowo i kwotowo. Niemniej jednak z robót dodatkowych, dziękuję dzisiaj, że Wysoka Rada 

dała przyzwolenie na przesunięcie  150 tysięcy złotych bo to pozwala na zlecanie robót 

wykończeniowych i mam nadzieję, że pierwszy etap zakończymy.   

W tym miejscu chciałbym taką jakby myśl zaprezentować Wysokiej Radzie. Ona się wiąże też  

z propozycją, która padła na komisji rewizyjnej, skierowana przez przewodniczącego klubu PiS-u 

pana radnego Witolda Darłaka by rozważyć nadanie rondu na ulicy powiatowej i księdza doktora 

Zwierza imienia Jana Pawła II. Zastanawialiśmy się wspólnie na komisji rewizyjnej, mówiliśmy 

może tak, może trochę poczekajmy, może jakaś inna inicjatywa która by dawała jakby większe 

znaczenie tak dużemu autorytetowi jak świętemu, jak papieżowi Janowi Pawłowi II. Jest też 

propozycja, do rozważenia czy stadionowi, który oddamy, mamy nadzieję, że na dożynki będzie 

gotowy, nie nadać imienia Jana Pawła II. Są takie przykłady. Są propozycje, że może by Wysoka 

Rada uczciła kanonizację, to ważne wydarzenie wmurowaniem tablicy upamiętniającej tą datę i to 

wydarzenie na kościele sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin bo papież święty jest patronem 

rodzin. Warto to rozważyć. Ja te wszystkie propozycje, i propozycję klubu PiS konsultowałem  

z księdzem proboszczem naszym, konsultowałem przy okazji z księdzem prałatem Słowikiem bo 

honorowy obywatel Ropczyc. Tutaj słyszałem uwagę księdza prałata Słowika, że taką czy inną 

propozycję trzeba uzgodnić z biskupem bo to już jest nie papież a święty. Myślę, że się wspólnie 

zastanowimy, obydwa kluby dojdą  do dobrego porozumienia. Być może wypracujemy takie 

stanowisko, które byłoby uczczeniem tego wydarzenia, kanonizacji, godne świętego  

a równocześnie nie nastręczało jakiś problemów administracyjnych ludziom, bo na przykład zmiana 

nazwy ulicy jednak powoduje, że zmuszamy wielu ludzi, firmy do zmiany adresu, a nadanie nowej 

ulicy lub innym obiektom czy wspomniana tablica nie nastręcza żadnych problemów. To jest 
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kwestia tylko woli i wzajemnych uzgodnień co do sposobu. Proponuję, żeby przewodniczący 

klubów porozmawiali, te propozycje lub inne, żeby rozważyli i jesteśmy gotowi, na koniec maja 

sesja czy na koniec czerwca, żeby wspólną decyzję podjąć i ją wdrożyć w życie.  

To przy okazji trybun i stadionu. To jest pierwszy etap modernizacji stadionu dlatego, że wcześniej 

czy później już nie my ale następna kadencja Rady powinna podjąć decyzję, za rok czy za dwa  

o kolejnym etapie. Kolejny etap to na pewno wykończenie tych powierzchni użytkowych pod 

trybunami. Czy też nadbudowa zadaszenia i trzeci etap według mojej oceny to powinno być 

zagospodarowanie tych dwóch hektarów po wschodniej stronie stadionu gdzie zgodnie z MPO 

trzeba by zabierać się za wykup, projektowanie i szukanie pieniędzy europejskich w ramach tej 

perspektywy finansowej na budowę kolejnych obiektów sportowych takich jakie postanowimy, czy 

postanowi kolejna Rada. To jest proces, modernizacja stadionu, na pewno pięcio-, sześcioletni, na 

pewno na tą perspektywę finansowania Unii Europejskiej, na pewno na dwie kadencje bo miasta 

Ropczyce nie stać na to by w krótkim okresie w ciągu dwóch lat zrobić wszystko to co powinno 

być zrobione, na stadionie i wokół, mam na myśli parkingi, odprowadzenie wody docelowe, 

wszystko projektujemy, wszystko jest na etapie, mam nadzieję, że na dożynki zrobimy pierwszy 

parking od strony ulicy Korczaka i wjazdu do Caritasu i że to będzie kilkadziesiąt nowych pozycji 

parkingowych, też projektujemy odwodnienie tego całego terenu żeby sobie poradzić z większymi 

opadami, chociażby tymi z ostatnich dni, one nie były oberwaniem chmury ale były też dużą 

uciążliwością dla tego terenu bo było  sporo wody a w trakcie budowy inaczej ta woda spływa. 

Zaprezentowałem swój punkt widzenia na stadion, na modernizację. Ktoś żartem mówił mi 

gdybyście nadali imię świętego Jana Pawła II stadionowi to może by się stał cud i wreszcie byście 

weszli do IV ligi, może byście pokonali wreszcie Sędziszów bo jak do tej pory tylko się o tym mówi 

i wszystko w miejscu stoi. Różne są te wyniki, były gorsze, trener stracił pracę, poprawiło się, być 

może młodzi trenerzy ropczyccy będą bardziej ambitni i potrafią w zawodnikach wzbudzić więcej 

sportowej rywalizacji i energii i wyniki będą lepsze. Przy okazji zapraszam wszystkich, którzy 

darzą sympatią siatkówkę, mamy turniej półfinałowy w Ropczycach, pierwszy, drugi maj na hali  

o wejście do finału do I ligi, nasze drużyny i cztery drużyny inne, goszczące, będzie ciekawy turniej 

w efekcie, którego dwie drużyny przechodzi do finału, chciałoby się żeby to był zespół ropczycki 

bo bylibyśmy blisko wejścia do I ligi. Nie mówię, że bym się cieszył gdyby Błękitni weszli do  

I ligi bo to by trochę kosztowało, ale walczyć można i to też jest promocja Ropczyc, że przyjeżdża 

tutaj parę drużyn z Polski,  jeśli byśmy awansowali do finału to też byłaby to wielka satysfakcja.  

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami. Trochę sprzedaliśmy, trochę kupiliśmy, raczej 

drobne nieruchomości, idące w kilkanaście tysięcy złotych. Głównie chodziło o wykup terenów 

żeby zabezpieczyć dostęp do budowy drogi do granicy z Sędziszowem wzdłuż ulicy Kolonii, 

kończy się ulica asfaltowa i jest pole, wszystko prawie wykupiliśmy. Przekazujemy pełny plac 

budowy i jak wszystko dobrze pójdzie na koniec września ulica Kolonia będzie stała w granicy  

z Sędziszowem i będziemy czekali aż Sędziszów zrealizuje swój projekt techniczny, który teraz jest 

skoordynowany i uzgodniony prawidłowo. Wystawiliśmy do sprzedaży dwie nieruchomości. Jedna 

na 3 Maja budynek, z działką, były komunalny, mieszkalny, według nas nie opłaci się gminie 

remontować pod jedną rodzinę. I wystawiliśmy do sprzedaży pod kupca, który jest chętny 1 ha 30 

arów przy Cukrowni przy ul. Robotniczej, który kiedyś nabyliśmy od Cukrowni. Jest chętny na 

działalność gospodarczą na uruchomienie, więc jeśli on czy ktoś inny bo to jest przetarg, każdy 

może kupić, byłoby dobrze bo kilka, kilkanaście miejsc pracy by było w następstwie a może  

i więcej. Prowadzimy rozmowy na etapie bardzo wstępnym, pierwszym, z kierownictwem Hispano 

Suiza z Sędziszowa o możliwości przeniesienia rozbudowy zakładu sędziszowskiego do Ropczyc 

bo jak państwo pewnie już wiecie jednak dyrekcja na Polskę Hispano Suiza zdecydowała się 

zostawić rozpoczęte prace projektowe, przygotowawcze, rozbudowy zakładu w Sędziszowie na 

rzecz przeniesienia ewentualnie rozbudowy zakładu do Rzeszowa. I tu proponujemy, jeśli do 

Rzeszowa, to może nasza propozycja ropczycka nie byłaby gorsza. Proponujemy w jednym 

kawałku 7 hektarów uzbrojonych w 100% z połową terenu w strefie ekonomicznej, z pomocą  

o poszerzenie pozostałych tych trzech i pół hektara do strefy i z możliwością scalenia i skupu dla 

nich kolejnych piętnastu, dwudziestu hektarów w odległości 200 metrów. Propozycja zarządu 
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Hispano Suiza jest taka, już 10 hektarów, a za rok czy 8 miesięcy drugie minimum 10. Tutaj niestety 

wychodzi na to, że tak czy inaczej trzeba  myśleć o tym żeby skupować tereny i gromadzić w jeden 

potencjalny obszar scalony bo wtedy się liczymy, wtedy możemy rozmawiać z potencjalnymi 

inwestorami. Przedłożyliśmy propozycję pisemną,  ofertę po dobrej cenie, uzbrojenie,  dobra cena, 

dobre skomunikowanie bo jak wiecie zjazd z ulicy Przemysłowej na autostradę jest też taki jak  

i z  Sędziszowa na autostradę, niedaleko, więc zobaczymy. Gdyby się udało nakłonić różnymi 

jeszcze innymi argumentami kierownictwo decyzyjne do lokalizacji w Ropczycach to byłby duży 

sukces bo lepiej, że w Ropczycach niż w Rzeszowie, bliżej pracownikom byłoby i z Sędziszowa  

i z całego powiatu tu niż do Rzeszowa a podatki też się liczą.  

Ze spraw, które prowadzimy w zakresie pozyskiwania środków finansowych to monitorujemy 

wszystkie programy, które teraz są na etapie przygotowawczym ale też te, które są możliwe jeszcze 

do pozyskania, a możliwe są do pozyskania drobne pieniądze jak na przykład na modernizację tras 

rowerowych, to są myślę raczej pewne pieniądze bo z naszego programu Lider, tu wnioskujemy  

o 36 tysięcy złotych, te trasy byśmy poprawili, zmodernizowali, oznaczyli na nowo żeby służyły 

młodzieży i nie tylko młodzieży. Też liczymy na ewentualną możliwość jeszcze wykorzystania 

ostatniej resztki środków na modernizację wodociągów z programu regionalnego z tej perspektywy 

finansowej, prezes PUK jest przygotowany jeśli byłaby możliwość aplikowania, bo podobno tak, 

to będziemy gotowi walczyć o te pieniądze.  Przygotowujemy materiały we współpracy z Dębicą 

do ZIT-u czyli aglomeracji, w której jesteśmy i monitorujemy te wszystkie inne programy, które są 

przygotowywane. W związku z powyższym jeśli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

będziemy przedstawiali jeszcze trochę zmian w budżecie na przyszłej sesji po to żeby pani 

kierownik M.Bochenek i jej współpracownicy mogli ogłaszać przetarg na projektowanie 

kanalizacji dla całej wsi dla obydwu sołectw, kanalizacji Gnojnicy i budowy wodociągów Łączki 

Kucharskie. To już jest dość pilny temat bo dofinansowanie z tego programu to projekty gotowe do 

końca 2015 roku czyli pod następną kadencję przygotowujemy tematy.  

Oświata. Jesteśmy na etapie już decydowania w tych najbliższych dwóch tygodniach o strukturze 

organizacyjnej placówek oświatowych na przyszły rok oświatowy od 1-go września do 31 sierpnia, 

kadra, układ zespołów, również klasy itd.. Zakończony został zapis przyjęcia dzieci do przedszkoli. 

Można tak powiedzieć, że wszystkie dzieci w granicach miasta Ropczyce, których wiek jest trzy, 

cztery lata, które rodzice chcieli zapisać do przedszkoli ropczyckich, publicznych są zapisane. 

Natomiast jeśli chodzi o gminę to jeszcze brakuje tych miejsc w rejonie Mała, Niedźwiada, Łączki 

Kucharskie. Tutaj gdyby wszyscy rodzice dzieci trzy i czteroletnich chcieli je dziś zapisać to tych 

miejsc brakuje. To jest wyzwanie przed następną kadencją Rady - program żeby ten temat załatwić. 

Mamy ustawowo tylko 2 lata na to czas. I jeśli nie powstaną prywatne przedszkola w tym rejonie 

to powinniśmy z  inicjatywą, przygotowania się do zabezpieczenia miejsc w tym terenie, wyjść. 

Trzeba rozważyć decyzyjnie przygotowanie się do być może budowy nowego przedszkola  

w Lubzinie bo niestety przegraliśmy proces z mieszkanką tego przedszkola, więc nie ma 

możliwości rozbudowy, rozszerzenia. Rozbudowywać ten obiekt nie ma sensu bo jest i stary  

i drewniany i zabytkowy. Najlepiej jeśli byśmy chcieli zabezpieczyć pełne miejsca dla dzieci, lepszą 

bazę to wzorem Witkowic wybudować w szybkim tempie nowe przedszkole i ten budynek już 

pozostawić pod inną funkcję.  

Pomoc społeczna. Jak w każdym miesiącu sporo rodzin otrzymało wsparcie poprzez różne formy 

zasiłków - stałych, okresowych, celowych i wypłaciliśmy pomoc  w kwietniu dla 204 rodzin  

w wysokości 74 tysiące złotych. I też w tym miesiącu jesteśmy przygotowani jeśli chodzi o Zespół 

Oświaty do wypłaty stypendium dla dzieci, z rodzin o niskich dochodach. W sumie 

przeznaczyliśmy na ten cel 86 tysięcy  złotych z dotacji 21 i pół tysiąca z naszych dochodów, bo tu 

muszą, żeby były uruchomione środki rządowe, być środki własne. 660 uczniów naszych szkół 

otrzyma stypendium po 150 złotych na ucznia. Ta pomoc społeczna kierowana jest również do tych 

rodzin, które korzystają z funduszu alimentacyjnego. Takich uprawnionych jest 116 osób, to jest 

miesięcznie kwota 40 i pół tysiąca złotych. Ten program jest ważny ale zauważam co miesiąc 

zwiększanie się wydatków z tego funduszu. Mamy prawo egzekwować alimenty. Jest z tym duża 

trudność, duży problem. Zauważam tu złożone relacje prawne. Trzeba będzie rozważać jak to jest 
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w innych gminach. Ta egzekucja jest niezwykle skomplikowana. Osoby, które nie poddają się 

egzekucji alimentów unikają pracy normalnej, wchodzą w szarą strefę, ten dług się zwiększa.  

W zasadzie takie osoby już po paru latach nigdy nie wrócą do, według mojej oceny, pracy 

zawodowej na ubezpieczenie, legalnej bo na nich ciąży duży dług alimentacyjny wraz z odsetkami. 

Jest dość niebezpieczna sytuacja dla tych rodzin i warto nad tym tematem wspólnie z pomocą 

społeczną i nie tylko się zastanowić i przeanalizować przepisy prawne i może podpowiadać posłom, 

rządowi nowelizację aby jednak nie odrzucać tych rodzin, tych mających  alimentować ojców poza 

margines możliwości pracy zawodowej. Bo tak się dzieje. Nawet odebranie prawa jazdy to jest już 

brak możliwości pracy jeśli chodzi o legalną pracę kierowców. A wiemy, że dzisiaj jest to 

największa grupa zawodowa. Ostatnio była informacja, że w Polsce dziś już brakuje 30 tysięcy 

kierowców w tej grupie zawodowej, która liczy 650 tysięcy. Nie kształcimy kierowców. 

Uprawnienia na przykład do prowadzenia TIR-a są tak kosztowne, że wielu ludzi młodych i nie 

tylko młodych nie może sobie pozwolić, nie mając pracy zawodowej, a nie mając uprawnień nie 

może podjąć pracy kierowcy zawodowego, na 8 do 12 tysięcy, takie są koszty zdobycia uprawnień 

do kierowania TIR-em. Pomoc szkół średnich w tym kierunku nie idzie. Raczej dofinansowujemy 

w dużym stopniu przygotowanie młodych ludzi w szkołach średnich zawodowych dla firm 

zagranicznych, choćby dla Hispano Suiza, w naszych zespołach oświaty szkół średnich wydaje się 

miliony pieniędzy bo wiemy o tym, z jednej strony dobrze bo mogą znaleźć pracę ale z drugiej 

dotujemy w ten sposób też przygotowanie pracownika dla firm zagranicznych a zwykle jeśli chodzi 

o firmy transportowe to są nasze polskie firmy i tej pomocy nie widać i jeszcze odbieramy prawa 

jazdy w wielu wypadkach, osobom alimentowanym co też ogranicza liczbę osób mogących 

pracować w polskim transporcie gospodarczym. 

Kultura i sport. Rozpoczynamy dni ziemi Ropczyc. Będziemy to w tym roku robić trochę inaczej, 

nie skondensowane w trzech, czy czterech, czy pięciu dniach, zaczniemy od 1-go maja, od 2-go 

maja od święta flagi, święto flagi już zainaugurowaliśmy udziałem dzieci z przedszkoli na rynku  

i próbą uczenia patriotyzmu i szacunku do znaków i barw narodowych od przedszkola, piękną 

uroczystością za co dziękuję wszystkim dyrektorom, pracownikom i nauczycielom przedszkoli, to 

był piękny, barwny, liczny korowód naszych dzieci  i zakończymy 1-go czerwca dniem dziecka  

w wielu miejscach, w wielu szkołach. Będą różne imprezy organizowane. W najbliższych dniach 

jesteśmy współorganizatorami jako samorząd Ropczyc obchodów dnia Trzeciego Maja, dnia 

niezwykle historycznego, ważnego, narodowego. Raz jeszcze zapraszam wszystkich tu obecnych 

radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, pracowników do udziału w święcie narodowym. Po 

południu rekreacyjne występy w rynku w Ropczycach. Też zapraszamy, z rodzinami. 4-go 

obchodzimy świętego Floriana, tym razem w Gnojnicy Dolnej, bo tam jest też lokalna uroczystość 

jubileusz jednostki OSP 70-lecie, więc łączymy tą uroczystość dzień świętego Floriana jako dzień 

szacunku z uwagi na patrona dla wszystkich strażaków, dla ich rodzin z jubileuszem tejże jednostki. 

Zapraszam też serdecznie jako współorganizator wszystkich państwa radnych i innych a przede 

wszystkim wszystkie jednostki OSP na to święto. Będą lub są plakaty, nie ma indywidualnych 

zaproszeń na dni ziemi Ropczyc. Plakaty pokazują nam, w których dniach jakie wydarzenia 

kulturalne, sportowe, edukacyjne, warto uczestniczyć, zobaczyć, podpowiedzieć czy taki kierunek 

jest dobry, czy  skondensowane kilka dni.  

Wysoka Rado, jeśli do tej informacji, którą złożyłem, o pracy jednostek organizacyjnych, urzędu 

miejskiego byłyby jeszcze szczegółowe pytania to kierownicy jednostek organizacyjnych, 

kierownicy referatów, są obecni, służą odpowiedzią.      

                     

7. 
Informacje Przewodniczącego Rady: Radzie zostały przedłożone: Sprawozdanie z realizacji 

Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku, sprawozdania z działalności komisji 

stałych w 2013 roku oraz ich plany pracy na bieżący 2014 rok. Komitet Budowy Pomnika 

Sybiraków Żołnierzy Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim zwraca się do radnych Rady 
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Miejskiej o wsparcie budowy przez darowizny finansowe. Jeżeli ktoś byłby chętny do wsparcia tej 

inicjatywy to szczegóły może uzyskać w Biurze Rady.  

 

Radny p. Andrzej Rachwał – Zwracam się do pana Burmistrza i do referatu gospodarczego, chcąc 

podziękować za to o co były kilkakrotne wnioski to jest za oświetlenie punktowe przejścia  

w centrum miasta. Bardzo bym się cieszył gdyby było kontynuowane. Na pewno usprawni to 

bezpieczeństwo w naszym mieście. Również dziękuję za dokończenie ulicy Monte Cassino jeśli 

chodzi o obrzeża i asfaltowanie reszty drogi, jak również w imieniu Zarządu OSP i zarządu osiedla 

Brzyzna i pana przewodniczącego, który jest tu obecny jako radny powiatowy chciałem 

podziękować za przychylność w związku z wykonaniem tego rowu odwadniającego i pomoc przy 

dokończeniu parkingu przy OSP, który będzie kontynuowany przy pomocy środków OSP  

i gminnych. I również chciałbym prosić w imieniu mieszkańców ulicy Wyszyńskiego o zwrócenie 

się do zarządu powiatowego dróg bo jest nie nasza droga o zabezpieczenie w formie przykrycia 

rowu po lewej stronie tej drogi, żeby to rozpatrzyli. Temat był kilkakrotnie poruszany, nie ma 

odzewu. Może uda się napisać pismo i skłonić zarząd powiatowy żeby zabezpieczyć ten rów  

i poprawić bezpieczeństwo, żeby ten rów nie był otwarty szczególnie od samego początku ulicy  

w kierunku ośrodka zdrowia. Jest dosyć głęboki i niebezpieczny a można by to było rozwiązać  

w bardzo prosty sposób. Taka jest prośba moja między innymi, pana przewodniczącego osiedla 

Miąsy i mieszkańców ulicy Wyszyńskiego.  

 

Radny p. Kazimierz Niedźwiedź – Chcę uzupełnić pana radnego Andrzeja, że jeżeli chodzi o ten 

rów to są takie głosy żeby tam budować drugi chodnik, ale po co chodnik z dwóch stron drogi. 

(Radny A.Rachwał – ładniej by wyglądało miasto.) Coś pan burmistrz wspomniał o okrojeniu ulicy 

modernizowanej Kolonia, czy to chodzi o skrócenie chodnika, bo tam prawdopodobnie chodnik ma 

być skrócony troszkę. I sprawa, która zaistniała wczoraj, od nowego ronda, o którym pan burmistrz 

wspomniał biegnie rów koło drogi, koło czwórki starej, w ciągu POM-u ten rów został wykoszony 

ale trawa nie została wygrabiona, nie została usunięta i burza w tym momencie wyskoczyła, zatkało 

to wszystko i troszkę podtopiło pana Z., który naprawia pompy wtryskowe. I na tym tle ludzie  

w tym momencie zrobili troszkę zamieszanie. Ale myślę, że to przez zaskoczenie burzy się stało, 

bo ta burza wielu zaskoczyła i trawa nie została wygrabiona. 

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – Bardzo ucieszony jestem ponieważ mury zaczynają pokazywać 

się ponad stary budynek. Cieszy to oko. I sądzę, że dotrzymają terminu. Jest wiele spraw, które 

dalej będą robione, nie będę o tym mówił bo każdy wie co do niego należy ale mam bardzo duże 

wątpliwości i rozterki jeśli chodzi o kolej. Czas upływa i dalej nic się w tym kierunku nie robi, 

odpowiedzi były tak zrobimy to do końca roku. I tak ciągle odkładają a to do czerwca, a to do końca 

roku. Nie wiem o jakie sprawy chodzi czy o finansowe. Jeśli byłaby taka możliwość proszę  

o mocniejszą interwencję w tej materii. I jeszcze jedna rzecz chociaż nie dotyczy pana burmistrza 

bezpośrednio ale jeśliby pisemko poszło do starostwa z sesji, mianowicie dotyczy zmiany biegu 

rowu, który został wykonany przy drodze powiatowej od przejazdu w kierunku Cukrowni do 

Czekaja ponieważ tak jest ten rów wykonany, że jest bardzo blisko, bardzo blisko jezdni, będzie to 

powodowało niszczenie jezdni a również niebezpieczeństwo w trakcie wysiadania dzieci z autobusu 

i wpadania do tego rowu. W związku z tym prosiłbym jeśli byłaby taka możliwość przez 

przewodniczącego lub pana burmistrza o wystąpienie do starostwa żeby w szczególności się 

przyglądnęli temu odpływowi wody. Myśmy już w tej materii interweniowali jednak żadnego 

rezultatu nie ma, radnego nie słuchają, dlatego bardzo bym prosił jeszcze raz żeby w tej materii coś 

więcej podziałać. Jeszcze odnośnie imprez kulturalnych, wychowawczych. Przyglądałem się 

właśnie jak na rynku przedszkolaki pięknie recytowały, śpiewały, a nawet tańczyły poloneza. 

Dobrze by było żeby święto flagi było obchodzone nie tylko w Ropczycach ale również  

w poszczególnych placówkach oświatowych. 

 



15 
 

Radny p. Witold Darłak – Chciałem się odnieść w dwóch słowach do pomysłu nadania jakiemuś 

obiektowi imienia świętego Jana Pawła II. Rzeczywiście były takie rozmowy na komisji rewizyjnej. 

Zastanawialiśmy się jak uczcić tego naszego wielkiego rodaka. Jako klub wspólnie z radnymi 

powiatowymi wystąpiliśmy do starosty o wyrażenie zgody na nadanie imienia świętego Jana Pawła 

II rondu u zbiegu ulic Wyszyńskiego, Zwierza i św. Barbary. Jest to małe rondo. Starosta wyraził 

pozytywną opinię, nie wnosi zastrzeżeń ale też sugeruje, że może wielkość tego obiektu nie oddaje 

wielkości tego człowieka, więc wstrzymaliśmy się z przedstawieniem tego projektu i rzeczywiście 

trzeba się zastanowić i jakąś inną formę a może inne rondo, jak burmistrz proponuje wspólną 

dyskusję na ten temat, żeby jednak taki obiekt na terenie gminy Ropczyce  imię tego Polaka nosił  

i żeby to było godne. Może ewentualnie ta tablica. Może jakaś ulica, może jakieś inne rondo, może 

to rondo, nie wiem czy będzie więcej za czy przeciw opinii na ten temat. Spotkaliśmy się z opiniami, 

że pomysł dobry ale nie do końca może obiekt godny. Dlatego myślę, że w najbliższym czasie jakiś 

wspólne zdanie na ten temat wypracujemy i jakąś uchwałę czy coś podejmiemy. Drugi temat, albo 

nie dosłyszałem albo nie było informacji, odnośnie zimowego utrzymania dróg. Ta zima była taka 

nie zima, pewnie jakieś oszczędności w odśnieżaniu przyniosła i można by się zastanowić, poddaję 

pod zastanowienie do burmistrza, czy na przykład nie zwiększyć częstotliwości koszenia rowów  

w czasie lata, jest to dwa razy, tak zauważam, może trzy razy przeprowadzić pobocza dróg 

gminnych przynajmniej, zaproponować w starostwie żeby trzy razy w ciągu roku takie koszenie 

przeprowadzić. Tak ogólnie jeszcze się podzielę taką refleksją, informacją. Rozmawiałem  

z firmami czy przedstawicielami firm, które miały podpisane umowy z gminą na temat zimowego 

utrzymania. Trochę narzekają, że nie było tej roboty, maszyny były w gotowości, jakieś koszty 

ponieśli i taka myśl mi przychodzi czy by nie połączyć, nie spróbować na następną zimę, czy 

następny rok zorganizować taki przetarg żeby było i zimowe i letnie utrzymanie, żeby firmy, które 

nie zarobią w zimie w lecie to odrobiły; trawa zawsze będzie rosła i koszenie na pewno będzie 

miało miejsce. Czy by również, przetarg nie wiem czy się już rozstrzygnął czy nie, odnośnie 

koszenia, jakiegoś innego sprzętu można było używać żeby nie tylko to co jest równolegle do drogi, 

rów czy pobocze właściwie, żeby jakiegoś innego sprzętu użyć żeby ten rów był troszkę lepiej 

koszony, żeby to ładniej wyglądało. 

 

Radny p. Stanisław Wrona – Na zebraniu wiejskim u nas, około półtora miesiąca temu padło kilka 

propozycji na drogach naszych gminnych położenia dywaników asfaltowych. Pan burmistrz 

odpowiedział wtedy, że przeprowadzi odpowiedni referat analizę tych dróg. Czy zostały 

poczynione jakieś kroki w tym temacie do tego czasu czy na razie ten temat jest martwy. Chodzi  

o moje sołectwo Niedźwiada.  

 

Odpowiedzi burmistrza Ropczyc p. Bolesława Bujaka na zgłoszone zapytania i interpelacje: Do 

spraw, o których mówił pan radny Andrzej Rachwał, rowu przy drodze powiatowej na 

Wyszyńskiego, powiem, że nie za bardzo w tej kadencji, ja bym się chciał deklarować do zrobienia 

przy rowach, czy chodnikach powiatowych, dlatego, że to cośmy na dziś przez te ostatnie dwa i pół 

czy trzy roku uzyskali od powiatu w formie warunków do projektowania chodników przy drogach 

i ulicach powiatowych to realizujemy. I nie wiem czy będziemy w stanie wykonać finansowo 

wszystkie te zaprojektowane chodniki przy ulicach i drogach powiatowych. Jeszcze raz powiem  

dwa lata temu, czy półtora roku temu, po raz drugi czy po raz trzeci proponowałem porozumienie 

pomiędzy samorządem powiatowym i samorządem miasta kto co robi w zakresie projektowania  

i budowy określonych chodników i w mieście czyli przy ulicach powiatowych i w gminie.  

W zasadzie żeśmy ze starostą uzgodnili słownie ale przez uchwałę zarządu już nie przeszło  

i porozumienia nie ma do dziś. Ale są wydane warunki, są projekty, które myśmy zrobili i chcemy 

je realizować i uważamy, że powiat niech robi swoje, w takim razie nic się nie dzieje, w tym roku 

na pewno w granicach co najmniej pół miliona złotych miasto Ropczyce wyda na budowę 

chodników przy drogach i ulicach powiatowych. I  Wysoka Rada wie, że 200 tysięcy, czy prawie 

200, mamy zabezpieczone na współfinansowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej. Tutaj 

radnym polecam jednak rozmowy z radnymi powiatowymi z naszej gminy. To jest ten okręg 
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wyborczy gdzie jest siedmiu radnych, nieważne z jakiej są formacji bo to nie ma znaczenia, są 

radnymi całego miasta i gminy i rozmawiajcie bo jeśli ja rozmawiałem przez dwa i pół roku, do 

czegoś doszliśmy ale nie do wszystkiego to taką samą możliwość wy jako radni macie z radnymi. 

Próbujmy łączyć te różne kwestie, które są niezwykle ważne dla ludzi. Gdzieś są rowy niedrożne, 

to się dzieje to co po ostatniej burzy, pewnie macie rację, pan Kazimierz Niedźwiedź, który mówił, 

że firma rzeszowska mająca w utrzymaniu drogę krajową i rondo, poza tym rondem właściwym, to 

my robimy, ale już otoczenie tego ronda to  kosi firma, która została wybrana w drodze przetargu 

przez Rzeszów i tak robią, wykosili dość dużo trawy, zostawili, przyszła nagle burza za trzy 

godziny, zatkało przepusty i zalało pana Z. i ma pretensje i ma żal bo mówił o tym na zebraniu,  

ja nawet pismo kazałem wystosować do zarządcy tej drogi krajowej, przestrzegając przed tego typu 

działaniami; kosicie, to wygrabcie, zabierzcie bo zatka i zatkało. Cieszę się, że pan radny zauważył, 

że przejście jest doświetlone, to jest pomysł komisji bezpieczeństwa, zdrowia i porządku, 

sukcesywnie staramy się wasze pomysły wdrażać w życie. Pan Kazimierz Niedźwiedź pyta, czy 

ulica, o której mówiłem, ma być skrócona, ja uważam, że wydłużona (Radny K.Niedźwiedź – 

chodzi o chodniki), chodniki przy niej o ile pamiętam, jest kierownik J.Drozd to powinien pamiętać, 

jest chyba dwa i pół kilometra chodników do budowy, do granicy z Sędziszowem, można 

spacerować godzinę bo w jedną i drugą stronę, pięć kilometrów, to jest godzina marszu. Znamy 

sprawę zalania pana Z i pewnie jeszcze raz pójdzie ostre pismo, w piątek nakażę, pan Józef to  

już słyszy, jeszcze raz napiszemy pismo przestrzegając zarządcę drogi krajowej przed takim 

wykonywaniem usługi przez firmę, która tam na zlecenie kosi i zrzuca do rowu. Pan Nowakowski 

zadowolony, że idą mury w górę i dobrze. Natomiast co do kolei to powiem tak. Te prace trwają 

już dwa i pół roku, do końca roku ma być ta arteria, ten odcinek od Dębicy do Ropczyc oddany, od 

Ropczyc do Rzeszowa to pewnie jeszcze cały przyszły rok, ten i przyszły rok. Ja bym nie sądził jak 

pan to zauważa, że chodzi o kasę. To chodzi o procedury, które sami sobie, jako Polska nałożyliśmy  

w wewnętrznych przepisach, które nie pozwalają wejść metr w nieruchomość; trzeba uzyskać 

pozwolenie, a przed pozwoleniem decyzja środowiskowa, decyzja o warunki zabudowy, 

pozwolenie. Pamiętacie ile żaby rechotały pod ważnym przejazdem na ulicy powiatowej koło  

DPS-u w Brzezówce w kierunku na Paszczynę, jeden zablokował i wiele miesięcy cała wieś 

patrzyła na to i mówiła zróbcie coś z tym, wykonawca chodził do starostwa i prosił myśmy 

wydawali tam na gwałt decyzję, ludzie ludziom przeszkadzają, a procedury są za bardzo w Polsce 

od ściany do ściany, albo za bardzo szanujemy prywatną własność i zdanie obywatela i się 

zamrażamy w terminach tak, że nic nie idzie do przodu, stoi aż się procedury wyczerpią albo  

z drugiej strony zabieramy i wchodzimy nie licząc się z głosem sprzeciwu właściciela, obywatela. 

To trzeba jakoś wypośrodkować bo to są przykłady na kolei, marnotrawimy pieniądze długim 

okresem wykonania, to kosztuje bo firmy wykonawcze są w gotowości w sprzęcie itd., nie można 

tego wykonywać, ludzie się denerwują. Na tym polu jeśli chodzi o prawo jest bardzo wiele do 

zrobienia. Nie wierzę, że firmy wykonawcze, podwykonawcze to są wszystko prywatne firmy, są 

nieskuteczne, dawno by to zrobili gdyby były papiery i zgoda. Tego brakuje. O tym rowie co pan 

mówi to absolutna racja. Gdy tam jadę rowerem to uważam żeby się nie mijać żebym nie wpadł do 

tego głębokiego rowu, a pas ziemi do torów jest szeroki. Nie rozumiem tego. Pisaliśmy w tej 

sprawie raz pismo do starostwa, bo wnosiliście o to na zebraniu, jeszcze w tamtym roku  o ile 

pamiętam. Jest jeszcze czas oczywiście dopóki jeszcze nie jest oddany ten pas modernizacji torów 

do jesieni to jest czas żeby negocjować przesunięcie na pewnym odcinku, chodzi o 100 metrów 

tego rowu. To jest słuszna uwaga. Powinna być bariera zabezpieczająca żeby zwłaszcza w zimie 

tam ktoś przy śliskiej drodze nie wpadł. Wystosujemy pismo w związku z pana interpelacją raz 

jeszcze do starostwa. Pan radny Witold Darłak mówił o zimowym utrzymaniu. Nie wiem czy to się 

da połączyć. Zastanowimy się nad tym by zlecać i przetarg na zimowe utrzymanie i później na 

koszenie. Koszenie inaczej chodzi, zimowe utrzymanie inaczej. W tamtym roku już postanowiliśmy 

by kosić rowy przy drogach gminnych czy ulicach gminnych asfaltowych a nie tylko pobocza.  

I chyba ma pan rację, że w tym roku w związku z wcześniejszą wiosną, w związku z bardzo szybkim 

wzrostem trawy trzeba będzie wykosić trzy razy, ma pan rację,  mamy pieniądze bo trochę 

zaoszczędziliśmy na zimowym utrzymaniu, co też nie znaczy, że firmy całkowicie straciły bo były 
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różne umowy, były i takie umowy, że płaciliśmy też za gotowość do świadczenia tych usług po 

części. Były też wzajemne inne usługi, w mieście jak firma nie miała śniegu i lodu to miała 

zamiatać, sprzątać. Jest etap przygotowania przetargu, też mi  trzy koszenia, chodziło po głowie, 

miałem o tym porozmawiać, a dzisiaj jest to jakby wasza propozycja i dziękuję za tego typu 

sensowne propozycje. Pan Stanisław Wrona pyta o analizy. Umawialiśmy się tu, że po zakończeniu 

wszystkich zebrań środowiskowych, sołeckich i osiedlowych, posłucham co mówią ludzie, co 

piszą, co wy mówicie i sołtysi przedkładają i w każdej wsi, w każdym osiedlu chcielibyśmy 

zmodernizować jedną drogę. I to jest wyznaczone, które drogi i osiedla albo alternatywnie chodnik 

o podobnej realizacji kwoty. Pracownicy z referatu pana J.Drozda zrobili przedmiary wstępne. 

Wychodzi na to, że w granicach 900 tys. do miliona złotych będzie to kosztowało – po tej jednej 

drodze. I w zasadzie wdrażamy przetargi. Będziemy chcieli w dwóch, trzech przetargach, po trzy 

po cztery zadania, to zamknąć. Po przeprowadzeniu przetargu będziemy widzieli czy ta kwota to 

jest milion sto czy 900 tysięcy a może 850. I wtedy raz jeszcze policzymy z tymi zasobami 

finansowymi, które są przypisane w budżecie w tym roku do tego działu, do tego referatu  

i pójdziemy z drugimi przetargami, względnie ustalimy, że większe wioski mają po dwie drogi i na 

pewno uważam, że Niedźwiada, Mała może Łączki, na pewno Ropczyce będą miały prawo do 

dwóch dróg a nie do jednej. Pierwsza droga to już powiedziałem na zebraniu, że zgadzam się z tym 

w Niedźwiadzie, że ta grupa mieszkańców, która pisała, kilkanaście podpisów, tu u mnie byli, na 

Ż., nie pamiętam jak to nazywacie, to wdrażamy i tu jesteśmy po obmiarach, o ile  

pamiętam około 180 czy 200 tysięcy wychodzi w przedmiarach modernizacja tego odcinka, 

przetarg pokaże ile. Sądzę, że będziemy chcieli te budowane odcinki dróg i chodników zamknąć do 

realizacji w granicach wakacji, jeśli chodzi o drugi etap to wrzesień żeby w październiku już nie 

robić w zasadzie dróg asfaltowych, nie robić chodników bo po pierwsze i pieniędzy nie będzie i po 

drugie wszędzie tam gdzie będziemy robić w październiku to lokalnie ludzie powiedzą, przyszły 

wybory to robią, będą to mówili pod kątem moim i waszym bo prawie każdy z państwa kandyduje. 

Będziemy robić wszystko żeby zamknąć budowę do końca września, żeby w październiku kiedy 

jest różna pogoda w tym zakresie były wykorzystane wszystkie pieniądze.           

     

8. 

Przewodniczący Rady zamknął 52 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. 

 

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek - Inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach, 

mgr Bernadeta Cholewa - Inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach. 

 

   

    


