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Protokół Nr LVII / 14 

z LVII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 sierpnia 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 – 15.20. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 57 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, Panie i Panowie. Podczas gminnej uroczystości dożynkowej 

17 sierpnia, rolnikom z naszej gminy zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa 

nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej uroczystości 17 sierpnia nie mógł 

uczestniczyć pan Zygmunt Hendzel, któremu minister również nadał odznakę „Zasłużony dla 

rolnictwa”. Jest dziś na sesji wśród nas, teraz odbędzie się uroczyste przekazanie tego odznaczenia. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wręczył 

panu Zygmuntowi Hendzlowi odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – mam prośbę o wprowadzenie do porządku obrad 

dzisiejszej sesji trzech projektów uchwał rady. Jeślibyśmy tych projektów nie wprowadzili, to nic 

się nie stanie ale gdyby Wysoka Rada na to zezwoliła usprawniłoby nam to o miesiąc parę procedur, 

które są istotne nie dla urzędników, nie dla Wysokiej Rady ale dla określonych grup społecznych 

jak sportowcy, jak oświata, jak inwestycje, chodzi o plac zabaw. Projekt 4.9. dotyczyłby zmian  

w budżecie. W projekcie tym nazbieraliśmy 80 000 zł z różnych dochodów ponad plan i nowych. 

Te 80 000 zł proponujemy tak podzielić, żeby pozwalało to funkcjonować bez braku środków 

klubom sportowym, jak również pozwoliłoby nam to na realizację choćby ostatniej inwestycji jak 

Radosna Szkoła w Niedźwiadzie, bo po przetargu brakło nam pewną kwotę. Drugi, wprowadzany 

projekt – 4.10. dotyczyłby uchylenia naszej uchwały z poprzedniej sesji, gdzie rada zobowiązała 

się, że w budżecie przyszłego roku będzie zapisana kwota wynikająca z naszych założeń, która jest 

niezbędna do zapłacenia za przygotowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Gnojnica. Teraz w drugim przetargu okazało się, że jest to kwota wyższa o 30 000 zł i żeby podpisać 

umowę z wybraną firmą projektową, nie czekać do następnej sesji miesiąc musimy zwiększyć tą 

kwotę do 300 000 zł, czyli Wysoka Rada musi dać zgodę poprzez następną uchwałę 4.11., że  

w przyszłorocznym budżecie będzie zabezpieczona kwota w tej wysokości, jako zadanie 

inwestycyjne związane z opracowaniem projektu tej kanalizacji sanitarnej. Czyli reasumując 

projekt 4.9. dotyczyłby zmian w budżecie, 4.10. – uchylenie uchwały z poprzedniej sesji, 4.11. 

nowa uchwała dotycząca tej samej kwestii, tylko innej kwoty na 2015 rok. To są konsekwencje 

ostatnich przetargów między innymi z wczorajszego dnia, ostatnich informacji między innymi 

dyrektorów szkół z wczorajszej narady i decyduję się poprosić o to, by nie czekać całego miesiąca. 

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

wstrzymujących się – 0. 

Przewodniczący Rady, po projekcie uchwały 4.8. zaproponował kilkuminutową przerwę  

w obradach w celu zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej i zaopiniowania wprowadzonych 

projektów uchwał.  

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 19 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 56 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.zmiany uchwały Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 r.  

w sprawie podziału gminy Ropczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,  

4.2.zmiany uchwały własnej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

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

mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach,  

4.3.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Ropczycach-

Pietrzejowej,  

4.4.przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce,  

4.5.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego,  

4.6.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce,  

4.7.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.9.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.10.uchylenia uchwały Nr LIII/584/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, 

4.11.zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 

  

3. 

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z 56 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Ropczyce na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – 

Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska.  

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy 

Ropczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. § 1 ust. 1 i 2 dotyczy dopasowania granic obwodów do granic okręgów. Na 

poprzedniej sesji rada miejska była uprzejma podjąć uchwałę o zmianie granic okręgów. Ustęp 1  

i 2 dotyczy właśnie dopasowanie do granic okręgów obwodów. Natomiast ustęp 3 dotyczy zmiany 

siedziby w obwodzie głosowania nr 12 – osiedle Północ – zmienia się dotychczasową siedzibę 

obwodowej komisji wyborczej na Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Ropczyce, ul. 

Piłsudskiego 22. Poprzednia siedziba obwodowej komisji wyborczej była w szkole muzycznej. 

Szkoła muzyczna była remontowana, adaptowana na potrzeby żłobka i ten hol, w którym była 

komisja wyborcza został przedzielony ściankami działowymi, są tam zbyt małe pomieszczenia, aby 

można posadzić komisję i umieścić wszystkie urządzenia, które są potrzebne. 

Radny pan Piotr Raś - chciałem zabrać głos w sprawie podziału sołectwa Niedźwiada, które jest 

bardzo źle podzielone, bo nie jest to proporcjonalnie. Mieszkańcy spod numeru 310 do komisji 

wyborczej mają zaledwie 800 metrów a ci co mają poniżej muszą 1,5 kilometra iść. Miałem okazję 

tego doświadczyć, bo byłem członkiem komisji wyborczej w szkole w Niedźwiadzie  

i ludzie mieli pretensje. Wobec podziału Niedźwiady jestem przeciwny. 
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Radny pan Edward Marć – przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 roku  

w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejsza sesję tj.4.1.,4.2., 4.3.  

 

Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska – w ubiegłym roku rada miejska podejmowała dwie 

uchwały. W pierwszej uchwale ustalone zostały granice okręgów wyborczych. W naszej gminie jest 

21 jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ jest to gmina do 50.000 i jest 21 radnych. 

Następstwem tej uchwały był podział gminy na obwody głosowania. Zasada jest taka, że okręg 

wyborczy powinien mieć tzw. obwód głosowania jeden lub dwa, można zrobić dwa i trzy obwody 

głosowania w okręgu wyborczym, jest też taka sytuacja. Ale generalnie nie może być tak, że 

podzielimy inaczej obwody niż okręgi. Czy dobrze to panie mecenasie tłumaczę? 

 

Radca prawny Urzędu Miejskiego w Ropczycach - pan Jerzy Pasela – myślę, że tak. 

 

Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska - tak jest, zmiany nie będzie można wprowadzić, już 

zapadły,  Komisarz Wyborczy konsultował i uchwałę o podziale na okręgi wyborcze i uchwałę  

o podziale na obwody wyborcze. Były te uchwały podjęte zgodnie z prawem, według przepisów 

Kodeksu Wyborczego  i w tej chwili na takie zmiany jakie pan radny wnioskuje, żeby zmienić 

obwody głosowania  w Niedźwiadzie Komisarz Wyborczy nie wyrazi zgody w żadnym przypadku. 

 

Radny pan Piotr Raś - pani sekretarz ale ja mówiłem w tej sprawie, do pani się zgłaszałem, aby to 

zmienić wcześniej, jak był ustalany ten podział. 

 

Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska  - pamiętam, po komisji pan podszedł i zapytał pan 

dlaczego tak jest i ja wtedy to panu tłumaczyłam. Trzeba to było zgłosić do protokołu, może byśmy 

inaczej na ten temat popatrzyli a po komisji uchwała poszła na sesję, wszyscy radni podnieśli rękę.  

 

Przewodniczący Rady - uchwała dotyczy tylko jednego punktu dotyczącego lokalu wyborczego dla 

okręgu wyborczego Osiedle Północ. To nie stanowi kwestii do dzisiejszej dyskusji. 

  

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

na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.1. dotyczący zmian 

w obwodach głosowania oraz projekty w sprawach budżetowych, finansowych tj. od 4.4 od 4.8.. 

 

Radny pan Mariusz Pilch – przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu poinformował, że 

ww. Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt 4.4.. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 

listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Ropczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta przy: za – 17 

głosów, przeciw - 1, wstrzymujących się – 1. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej 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 uchwały dotyczy zmiany uchwały własnej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

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

mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach. W uchwale LII/563/14 Rady Miejskiej w 

Ropczycach z dnia 30 kwietnia tego roku zmienia się treść § 1 i nadaje nowe brzmienie. Chodzi 

tutaj o sprostowanie liczby mnogiej na liczbę pojedynczą. Po podjęciu uchwały wojewoda pismem 

wystąpił do pana burmistrza, aby sprostować w tej części treść uchwały.  
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej 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 – 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, 

nieruchomości położonej w Ropczycach-Pietrzejowej – Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

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

gruntowej położonej w Ropczycach-Pietrzejowej. Chodzi o przeznaczenie do przetargu prawa 

własności działki położonej w Ropczycach – Pietrzejowej, oznaczonej nr 1807/80 o powierzchni 1 

ha 36 arów 87 m2. Traci moc uchwała LI/541/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 marca 

tego roku, która wyrażała zgodę na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego 

tej nieruchomości. Prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone decyzją starosty z dnia 

12 sierpnia tego roku na wniosek gminy Ropczyce dlatego, że inwestor zainteresowany nabyciem 

tej nieruchomości zrezygnował z prawa użytkowania wieczystego a chce kupić prawo własności. 

 

Radny pan Witold Darłak – czy na tej działce jest rzeczywiście przewidziana jakaś inwestycja. Pan 

kierownik wyraża się słowami inwestor. Jakie są plany, czy to jest działka rolna, w którym 

dokładnie to jest miejscu. 

 

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

Krzych – jest to działka położona przy drodze do Cukrowni, po prawej stronie w pobliżu ogródków 

działkowych. Została wydana dla tej działki decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku 

usługowo – handlowego dlatego mówię, że inwestor, bo działka straciła charakter rolny po wydaniu 

decyzji o warunkach zabudowy.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - konkretnie, bo nie jest to tajemnicą handlową (…), 

który mieszka i ma swój zakład rodzinny (…)  

. Jest to kilkuosobowy zakład, który między innymi regeneruje wały, silniki  

samochodowe. Chce go rozwijać, chce starać się o większe środki europejskie na dosprzętowienie 

i chce wybudować obiekt z prawdziwego zdarzenia. On nie oczekiwał nadzwyczajnych ulg, nie 

interesowała go za bardzo strefa ekonomiczna, bo wiedział, że grunt w strefie ekonomicznej jest 

dużo droższy i chciał kupić tanio działkę, aby wybudować duży obiekt i powiększyć swój zakład  

o kilkanaście miejsc pracy w stosunku do tego co ma. Zaproponowaliśmy działkę odnośnie której 

uważamy, że wycena będzie niższa w stosunku do tych działek, które gmina ma  w strefie, działkę 

która miała charakter rolny i musieliśmy ją dwa razy w roku kosić, ostatnio stoi to trochę takie 

niewykoszone, tutaj zwracam uwagę służbom. To są nieruchomości w obrocie, które pozyskaliśmy 

jakby za darmo od Cukrowni wraz z ogródkami, dokonaliśmy podziałów. Na ogródkach 

uwłaszczyliśmy dając wieczyste użytkowanie tym, którzy te ogródki mieli, zostało 1,5 ha, które 

jeśli nie sprzedamy, nie namówimy kogoś na działalność gospodarczą, będziemy kosić dwa razy  

w roku i tak nam będą zarzucali, że ślimaki zjadają jarzyny. Namówiliśmy (…), jest 

wycena, nie pamiętam ile, ale pan kierownik pamięta szczegóły, wystawiliśmy do przetargu, 

Wysoka Rada dała zgodę, tylko był jeden wyraz inny niż tu – wieczyste użytkowanie. Dopiero on 

patrzy i mówi wieczyste nie, ja chcę własność. Tylko to znowu procedura, musieliśmy wystąpić do 

Skarbu Państwa poprzez starostę, dokonać opłaty ok. 30.000 zł, pewnie o tą kwotę następną wycenę 

zwiększył rzeczoznawca, tą wartość, która była poprzednio. Teraz jest zgoda rady, jak 

przegłosujemy na sprzedaż własności, wystawiamy albo (…) się zdecyduje, kupuje  

a w międzyczasie, żeby nie tracić czasu miał prawo za naszą zgodą wystąpić o decyzję  

o warunkach zabudowy. Wystąpił z projektem budowy budynku o ile pamiętam pięćdziesięciu paru 

długości i głębokości dwadzieścia parę. Budynek wysoki na 6 metrów, hale, suwnice, zakład 

przyszłościowo na 30 osób. Ale jeśliby nie kupił, dzisiaj przed sesją był przedsiębiorca z Dębicy, 
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rozmawiał przy okazji pośrednika jakim jest (…) na temat kupna pod halę 2.000 m2  

gruntu w Ropczycach albo od nas albo od kogoś, ale on chce w strefie, więc rozmawiamy czy 

przeanalizuje sobie za i przeciw co mu da strefa i czego mu nie da strefa. Namawiam go, żeby 

skorzystał. Jeśliby umieścił na tej 1,5 hektarowej działce tą swoją propozycję myślową 2.000 m2, 

to niech kupuje. (…) zaproponujemy inną, bo ten gdyby się zdecydował to chce zakład na  

150 ludzi w takim obszarze produkcyjnym, gdzie nas to bardziej interesuje. (…) nie ukrywa, że 

chce robić to co robi, tylko w większym zakresie. Chce mieć nie 5 ludzi tylko 30. To jest dobre bo 

każde 10, 20 etatów, zwłaszcza w gospodarce a nie w handlu to wartość dodana. Ważna jest uchwała 

rady, wystawiamy, każdy może przystąpić do przetargu, nie tylko ten dogadany (…), który ma  

już decyzję o warunkach zabudowy na to. Po akcie notarialnym idzie do powiatu, uzyskuje 

pozwolenie i buduje ale ktoś inny przyjdzie, da więcej i kupuje, powiedzmy ten człowiek z Dębicy.  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonej  

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

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.  

Projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 

Gminy Ropczyce. Przyznaje się dotację celową na prace konserwatorskie na podstawie wniosku 

złożonego przez Parafię Rzymsko – Katolicką w Ropczycach p.w. Św. Michała Archanioła przy ul. 

Sucharskiego w wysokości 20 000 zł na renowację zabytku a mianowicie wykonanie docieplenia 

stropu w części drewnianej i murowanej wełną mineralną na tym zabytku w Witkowicach. Źródło 

finansowania znajduje się po stronie budżetu w dziale 921, 92120 jako rozdział dotyczący 

przyznania dotacji celowej na zabytek.  

 

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź - tam chodzi o nasz kościół w Witkowicach? Bardziej dokładnie 

może. 

 

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec - to jest Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Michała 

Archanioła ul. Sucharskiego w Witkowicach. 

 

Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy 

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

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego 

Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

Inwestycyjnego pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”. 

Zwiększa się zakres rzeczowy wykonywania tego przedsięwzięcia o kwotę 10 000 zł w 2014 roku 

obejmujący: wykonanie niezbędnych robót dodatkowych obejmujących wykonanie kolektora 

deszczowego dla odprowadzenia wód opadowych ze skarpy przylegającej do bieżni.  

W konsekwencji zmian zwiększenia zakresu rzeczowego zwiększa się łączną wysokość nakładów 

finansowych na tym zadaniu do kwoty 1 249 071,97 zł.  

 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego 

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

 

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

Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 
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Projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. Zgodnie  

z wcześniej podjętą uchwałą zwiększającą zakres rzeczowy zadania zwiększa się wydatki 

inwestycyjne w Wieloletniej Prognozie Finansowej również na tym zadaniu o kwotę 10 000 zł, co 

skutkuje zwiększeniem limitu wydatków o 10 000 zł i całkowitych sumach dotyczących prognozy 

finansowej. Załączniki wszelkie zostają zwiększone o kwotę 10 000 zł.  

 

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

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

 

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

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok. Zwiększa się  

w budżecie dochody gminy o kwotę 288 966 zł, w tym dochody bieżące 278 966 zł i dochody 

majątkowe 10 000 zł. W tabeli nr 1 przedstawione są źródła zwiększenia tych dochodów. 

Podstawowymi dochodami zwiększającymi jest część dotycząca subwencji ogólnej w wysokości 

52 966 zł, która została udzielona na dofinansowanie sprzętów szkolnej pomocy dydaktycznej  

świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Wprowadzona została również kwota  

190 000 zł udzielona na zadanie popowodziowe dotyczące remontu drogi gminnej Borki 

Chechelskie w miejscowości Ropczyce – Granice. Również zostały zwiększone dochody o kwotę 

10 000 zł, które dotyczą udzielonej dotacji na wymianę wiat przystankowych w miejscowości 

Niedźwiada oraz wprowadzenie po części nowego projektu dotyczącego remontu połączonego  

z modernizacją i promocją tras rowerowych na terenie gminy Ropczyce, wskazane tutaj wcześniej 

dofinansowanie w wysokości 36 000 zł. Tabela nr 2 przedstawia rozpisane wydatki zwiększające 

dochody, również wydatki po stronie wydatków na poszczególne zadania w związku z realizacją 

przez poszczególne jednostki organizacyjne.  

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za –19 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce. W budżecie dokonuje się 

przeniesienia planowanych wydatków budżetowych i majątkowych pomiędzy działami klasyfikacji 

budżetowej o kwotę 358 503, 30 zł. W tabeli nr 1 przedstawione są poszczególne przesunięcia 

dotyczące zadań wykonywanych. Są tutaj wprowadzone części gminne dotyczące wydatków 

wcześniej podjętych uchwał na przykład na trasy rowerowe, na drogę Borki Chechelskie. 

Wprowadzone są tutaj po części budżetu również: kwota dotycząca zabytku w Witkowicach 20 000 

zł, odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych 10 000 zł i poszczególne pozostałe kwoty 

dotyczące przesunięć pomiędzy wydatkami odnośnie wydatkowania czy w jednostkach czy  

w referatach urzędu miejskiego. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 19 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Przerwa w obradach – posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania wprowadzonych do 

porządku obrad projektów uchwał.  

 

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

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce. Wprowadza się zwiększenie 

dochodów po stronie wydatkowości bieżącej w kwocie 80 400 zł. Główną grupą dochodów 

zwiększających jest zwiększenie dochodów z tytułu opłaty z kar za korzystanie ze środowiska  
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w wysokości 30 000 zł, pozostałych opłat dotyczących np. zajęcia pasa drogowego czy zwiększonej 

w trakcie roku pobranej opłaty adiacenckiej, łącznie z tytułu opłat - 15 100 zł oraz zwiększamy 

dochody z tytułu środków, które wpłynęły na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Ropczyce  

w wysokości 35 300 zł. Po stronie wydatków w tabeli nr 2 rozpisane są poszczególne wydatki na 

te zadania. Zwiększamy zadanie na Radosnej Szkole w Niedźwiadzie Dolnej 15 100 zł. Po stronie 

wydatków zwiększamy dotację dla klubów sportowych w rozdziale sport w kwocie 30 000 zł oraz 

w OSP na zakup zestawu hydraulicznego 35 300 zł. Tabela nr 3 przedstawia przeniesienia między 

wydatkami w wysokości 39 300 zł. Są tutaj przesunięcia dotyczące realizowanych zadań lub zadań 

na które zabrakło części gminnej na przykład z Radosnej Szkoły z Granic w wyniku oszczędności 

przesuwamy na brakującą część Radosnej Szkoły w Niedźwiadzie oraz na zestaw hydrauliczny po 

części własnej gminy w wysokości 16 000 zł.  

 

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

na posiedzeniu odbytym przed chwilą opiniowała projekty uchwał 4.9., 4.10. i 4.11.. Wszystkie 

projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. 

 

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

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.10.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/584/14 Rady  

Miejskiej w Ropczycach w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2015 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały Nr 584 z 30 maja 2014 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2015 rok. 30 maja została podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 

na 2015 rok na zadanie Projektowanie kanalizacji sanitarnej w m. Gnojnica. W uchwale 

postanowiono o zabezpieczeniu w budżecie 2015 roku kwoty 130.000 zł. 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/584/14 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok została 

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

 

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie 

wydatków inwestycyjnych na 2015 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2015 rok. Jest to uchwała w której postanawia się o zabezpieczeniu  

w budżecie 2015 roku łącznie kwoty 300 000 zł na Projektowanie kanalizacji sanitarnej  

w m. Gnojnica. Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne gminy z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych w wysokości 300.000 zł. Projekt uchwały 

daje upoważnienie Burmistrzowi Ropczyc do zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie 

wydatków inwestycyjnych przekraczających granicę wydatków określonych w budżecie Gminy 

Ropczyce na 2014 rok. Zapisy projektu uchwały dotyczą również upoważnienia Burmistrza 

Ropczyc do podpisania umowy w wyżej wskazanym zadaniu. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 

na 2015 rok została podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Zacznę smutną informacją, że jedna z osób z kierownictwa 

gminy śp. Joanna Jordan zmarła, w dniu wczorajszym. Jutro będzie pogrzeb w Sędziszowie o godz. 

11-tej. Kto by miał czas i możliwość to zapraszamy na tą uroczystość.  

(Przewodniczący Rady: Proszę o powstanie. W związku ze śmiercią długoletniego kierownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Joanny Jordan – proszę o minutę ciszy. … 
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Dziękuję.) Burmistrz – cd. Są takie chwile, że napawają refleksją, przede wszystkim pokory do 

życia. Trzy i pół miesiąca temu przeprowadzałem, jak wiele, rozmowę z panią kierownik, pytałem 

o dzieci, o rodzinę i mówię o pani zdrowie to nawet nie pytam bo pani jest zawsze zdrowa, no tak 

wszystko fajnie. Przychodzi za dwa i pół tygodnia i mówi kiedyś mówiłam, że jestem zdrowa  

a muszę pilnie pojechać na operację, tak się zaczęła choroba. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc 

badajmy się rzeczowo. Taka jest smutna refleksja i pokora. Pani Joanna Jordan przez kilkanaście 

lat pracowała jako kierowniczka bardzo trudnego działu bo wrażliwego i na pewno oddała dużo 

cierpliwości, życzliwości i samorządowej dyscypliny w stosunku do dużej grupy mieszkańców 

miasta i gminy. Mieszkała w Sędziszowie, to pokazuje, że ktokolwiek by mówił, że są jakiekolwiek 

animozje pomiędzy Sędziszowem i Ropczycami, to podajcie ten przykład. Gdybym chciał jako 

burmistrz, jestem tu czwartą kadencję, to przez te 16 lat, ktoś kto mieszkał w Sędziszowie od dawna 

i mieszka i pełnił funkcję kierowniczą w Ropczycach na ważnym stanowisku mógł tu przecież nie 

pracować, a pracował, nie mam żadnych uprzedzeń do ludzi, którzy mieszkają w Sędziszowie jeśli 

są lojalni i jeśli swoje obowiązki wykonują dobrze. A pani Joasia wykonywała je wzorowo.  

Informacja, którą przeczytam: W związku z ogłoszeniem terminu wyborów samorządowych 

zwracam się prośbą do sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli o umieszczenie na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach i osiedlach obwieszczenia Burmistrza Ropczyc dotyczącego informacji  

o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym oraz o siedzibie miejskiej komisji wyborczej w Ropczycach. Ze względu na to, że 

wybory do Rady Miejskiej odbywać się będą po raz pierwszy w jednomandatowych okręgach 

wyborczych wskazane jest aby ta informacja dotarła do jak największej liczby mieszkańców naszej 

gminy. Przy okazji komentarz do wniosku, wystąpienia pana sołtysa Piotra. Jest tak, że teraz już 

nawet dobre sugestie są zbyt spóźnione. Te obwieszczenia są już gotowe. Pani Sekretarz i poprzez 

nas wszystkich chce je umieszczać. Gdybyśmy teraz z takim wnioskiem wystąpili jako Rada to by 

nas pogoniono, wszystko musimy uzgadniać z komisarzem wyborczym w Rzeszowie. To jest taki 

tryb. Dyskusje; mogliście inaczej, nie tak, jest sporo; że Przymiarki powinny być tam a nie tu, że 

Okonin powinien być nie z Łączkami, Witkowice też za E4 to daleko gdzie oni do Witkowic, jest 

trochę różnych uwag, nie da się to idealnie zrobić, generalnie staraliśmy się tak żeby do dwóch 

kilometrów obywatel miał do obwodowej komisji wyborczej, ale nie wszędzie tak jest bo Poręby 

mają bardzo daleko, Borki coś trzeba zrobić bo nie przyjdą do wyborów bo wzięli ich do Granic  

a gdzie indziej chodzą do kościoła. Wszędzie są wyborcy, że jak ich poprosimy to pójdą do 

wyborów i zagłosują na nas, mam  taką nadzieję, nieważne gdzie mieszka i jak daleko ma do lokalu 

wyborczego, jak będzie chciał to pójdzie, tylko zwróćmy się do nich i poprośmy ich o to żeby 

chcieli pójść do tych wyborów. Tyle na temat wyborów. Gdyby były do tego jeszcze pytania, 

sugestie to odpowiada za to w urzędzie gminy pani sekretarz  i kierownik Referatu organizacyjnego 

Łukasz Charchut. Te dwie osoby możecie telefonicznie pytać, pytać jak jesteście w gminie, czy coś 

wnioskować, sugerować, oni się tym zajmują i więcej wiedzą niż ja.  

Poniedziałek - 1 września. Jeśli gdzieś jesteście zaproszeni na otwarcie roku szkolnego, to weźcie 

udział. Wczoraj miałem naradę z dyrektorami szkół, przedszkoli, żłobka i przypominałem; szkoła 

jest samorządowa, samorządowa to znaczy, że o szkole, o jej życiu, zaangażowaniu, rozwoju, 

sukcesach, wynikach powinni wiedzieć, po pierwsze radni, po drugie sołtysi, przewodniczący 

osiedli, po trzecie szefowie różnych organizacji, która w osiedlu czy sołectwie jest ważna, znacząca 

typu OSP, KGW, stowarzyszenie jakieś Związek Emerytów i tak dalej, zaproście dwa, trzy, cztery 

razy do roku na uroczystości tych ludzi, zaproście, przedstawcie, radzie pedagogicznej, radzie 

rodziców - więc jeśli oczywiście czas wam pozwoli, bo nie znaczy jak dyrektor zaprasza, że radny, 

czy sołtys, czy przewodniczący ma pójść, może mieć inne zajęcia, inne sprawy, ma pracę 

zawodową, nie musi, ale zaproszenia powinien mieć. Zaczynamy więc ten rok szkolny, nasze 

placówki są przygotowane. Krótka informacja o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku 

szkolnego. W gminnych przedszkolach na nowy rok szkolny 2014/2015  będzie objętych opieką 

wraz z ochronką - bo ochronce w zasadzie płacimy, to wiecie, utrzymanie tego przedszkola, jest 

przedszkole publiczne tak jakby nasze - jest razem 710 dzieci w 30 oddziałach. To jest niezły 

procent wszystkich dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które znajdują się w naszych przedszkolach będzie 
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pewnie w granicach 80%, nie poprosiłem jeszcze o tą statystykę z ewidencji, ale wydaje mi się, że 

mamy około 880 dzieci w tym wieku na terenie miasta i gminy Ropczyce. Jest 710 dzieci w 30 

oddziałach i do tego jeszcze należy doliczyć 20-to mniej więcej dziecięcy oddział w Niedźwiadzie 

Górnej, który może być otwarty chyba nie wcześniej jak 1 października. To będzie też filia unijna, 

środki finansowe, na jeden rok i najprawdopodobniej później to już by zostało jako samorządowe 

przedszkole. Trzeba będzie tam rozważyć czy nie nadbudować piętra ma tym budynku gdzie jest 

zerówka bo w szkole nie ma miejsca bo byłaby wtedy dwuzmianowość. Jeśli zrobimy ekspertyzę  

i wytrzymają fundamenty to trzeba będzie to jakoś rozwiązać żeby górę wybudować, i starsze  

w górę, a młodsze na tym poziomie zerowym, który jest. Przypomnę, że za 2 lata mamy ustawowy 

obowiązek by wszystkie dzieci trzyletnie znalazły się w przedszkolach, dzisiaj to jest możliwość. 

W 2014 roku gmina otrzymuje dotację w kwocie  1 207 złotych na jedno dziecko w wieku 

przedszkolnym. Koszty są znacząco wyższe, jakieś 3 razy więcej trzeba dołożyć niż dostajemy ale 

to jest od 1 września ubiegłego roku i chwała za to rządowi, że to wprowadził. Czyli rok, od roku 

mamy do dziś tą dotację. Tej dotacji przez lata nie było a o dotację upominaliśmy się. Zależy nam 

żeby dzieci dzisiaj były w przedszkolu bo jest i dotacja i jest tak jak powinno być. W roku szkolnym 

2014/2015 do szkół podstawowych i gimnazjów naszych uczęszczać będzie 2 847 uczniów i jest to 

o 129 uczniów więcej w stosunku do roku poprzedniego. Ale zaznaczam, że zwiększenie to wiąże 

się z tym, że po raz pierwszy idzie połowa rocznika 6-latków. Prosiłem dyrektora Mazura, zrobi to 

w najbliższych dniach żeby policzył, gdyby odjąć te dzieci, które idą z obowiązku, czy z woli 

rodziców  te 6-letnie, to jakby to było rok do roku, wydaje mi się, że to by było gdzieś tak na 0. 

Jeśli tak by było to już jest nieźle bo drugi rok byśmy zahamowali tendencję spadkową, która 

wynosiła w granicach 60 dzieci rok do roku. Do szkoły muzycznej uczęszczać będzie 194 uczniów, 

w 121 dziewczyn, jest to porównywalna ilość uczniów do roku poprzedniego. W minionym roku 

szkolnym jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, a od września na takim 

urlopie będzie przebywał jeden nauczyciel. Chwała naszym nauczycielom, że nie wykorzystują 

tego prawa bo w wielu innych gminach bardzo wykorzystują. A to się mniej więcej wiąże chyba 

też z tym, z tego typu polityką u nas, że generalnie żaden nauczyciel na przestrzeni 6-ciu lat nie 

stracił pracy, za wyjątkiem tych, którzy zdecydowali się sami pójść na emeryturę. W tym okresie 

kilkudziesięciu zatrudniliśmy nowych nauczycieli. Nie ma obawy o utratę miejsca pracy i nie ma 

powodu żeby iść na urlop dla poratowania zdrowia. Tu jest szacunek dla nauczycieli, bo to już 

gmina płaci z własnych pieniędzy. Od 1 września bieżącego roku stopień nauczyciela 

kontraktowego uzyskał jeden nauczyciel, nauczyciela mianowanego czterech nauczycieli, stopień 

nauczyciela dyplomowanego ośmiu nauczycieli. Obecnie w naszej gminie mamy 224 nauczycieli 

dyplomowanych, 99 nauczycieli mianowanych, 44 nauczycieli kontraktowych oraz 5 nauczycieli 

stażystów. Ogólna liczba wszystkich nauczycieli wynosi 362 osoby, pracowników 

administracyjno-obsługowych 148 osób. Jak do tego doliczymy pracowników żłobka to będzie 

razem 540 osób i to jest duży zakład pracy, tylko w oświacie, w edukacji, w opiece przedszkolnej. 

Od 1 lutego 2013 roku funkcjonuje żłobek, który ma 36 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia 

do 3 roku życia. Obsada kadrowa żłobka składa się z 12 osób. Współfinansowanie żłobka przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest zapewnione do końca tego roku. Od 1 stycznia to są 

już nasze pieniądze. Chyba, że uda się uzyskać na cały kraj aneks – przedłużenie dofinansowania 

do żłobków. Od 1 września utworzono świetlice szkolne w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej 

oraz w Zespole Szkół nr 4 w Ropczycach. Przypominam, że wykonaliśmy plac zabaw przy szkole 

podstawowej w Granicach, sądzę, że do końca października, w związku z decyzją Wysokiej Rady, 

dziś o dołożeniu do tej kwoty przetargowej, lub do połowy listopada uda się oddać do użytku  

w Niedźwiadzie Dolnej ostatni obiekt Radosnej szkoły. Ktoś mówił, u nas w Sędziszowie nie 

wybudowaliśmy w ramach tego programu ani jednego obiektu Radosnej szkoły. A my możemy się 

pochwalić żeśmy dobrze wykorzystali ten program rządowy bo on się w tym roku kończy.  

W przyszłym roku dotacji 50% nie ma. Wszystkie szkoły mają Radosne szkoły i te mniejsze jak 

Granice i Brzezówka. Na ukończeniu jest podobny plac przy przedszkolu nr 2 oraz na parkingu 

przy żłobku w Ropczycach – mini. Będę chciał żeby członkowie komisji oświaty zobaczyli, jakby 

symbolicznie otwarli ten plac zabaw przy przedszkolu, koło 20 października. Niech już dzieci  
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z niego korzystają, nie chodzi o to aby przecinać wstęgi ale żeby zobaczyć, popatrzeć i na komisji 

oświaty podyskutować czy w przyszłym roku jeśli niektórzy byliby radnymi komisji oświaty, a na 

pewno tak, czy budujemy przy kolejnych przedszkolach tego typu profesjonalne, komercyjne, 

dobre place zabaw, czy nie warto. Realizowana jest budowa sali gimnastycznej z częścią 

dydaktyczną przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej, na części starej budynku jest już  

w zasadzie na ukończeniu termomodernizacja wraz z elewacją i trwa remont tak, że w tej szkole 

będą 1 września najtrudniejsze warunki pracy. Jakoś rodzice muszą przyjąć do wiadomości, że 

jeszcze 2 miesiące a później już powinno być tylko lepiej. Gdyby była trochę bardziej operatywna 

firma to może byłoby to tylko miesiąc wrzesień. Ale i tak nie jest źle, pamiętajmy, że zaczęła się 

robota po 15 października w ubiegłym roku, czyli 15 października będzie rok, ten postęp nie jest 

taki zły. Jeśli tą salę oddamy do użytku, sądzę, że na Mikołaja najpóźniej, salę gimnastyczną  

w Niedźwiadzie Dolnej to tak naprawdę za wyjątkiem Gnojnicy Woli wszystkie szkoły mają 

pełnowymiarowe sale gimnastyczne. Panie sołtysie w przyszłej kadencji walczcie w gminie, z całą 

Radą i nie tylko, o to żeby jeszcze u was wybudować salę gimnastyczną i gmina mogłaby się 

pochwalić, że przy każdej szkole, która jest zespołem szkół, jest pełnowymiarowa sala 

gimnastyczna. Nie będzie to proste ze względu na teren, ale wszystko jest możliwe, więc na pewno 

wyzwanie przed kandydatami do Rady Miejskiej z tej miejscowości jest. Na wakacjach były 

kolonie, półkolonie, mimo że w tej szkole, Niedźwiada Dolna było tyle prac i robót zewnętrznych, 

była tam półkolonia. Przypomnę, że wysłaliśmy dzieci na kolonie, 40 dzieci do Myczkowiec, 20 

dzieci nad morze do Mrzeżyna i że to były głównie dzieci z terenów dotkniętych powodzią, my 

uważamy, że dotkniętych powodzią, jak wspominałem na którejś komisji Urząd Wojewódzki 

twierdzi inaczej, te 60 dzieci były głównie z rodzin wielodzietnych, o mniejszych dochodach oraz 

65 dzieci z naszej gminy było we Władysławowie na kolonii letniej nad morzem gdzie musiały 

udziały wpłacić, bo pozostałe dzieci były za darmo. Po analizie wszystkich danych z Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej jeśli chodzi o ocenę zewnętrzną naszych szkół podstawowych  

i gimnazjum możemy powiedzieć, że na terenie naszej gminy mamy jedną szkołę podstawową  

z wynikiem wysokim na sprawdzianie w klasie 6-tej, bo tylko 6-te klasy są oceniane i tak jest 

oceniana cała szkoła podstawowa, 8 szkół z wynikiem średnim, 3 szkoły z wynikiem niskim. Jeśli 

chodzi o wynik niski on nie jest zły punktowo ale już wpada w trójkę, trzeci stanin zaliczany jest 

już do wyników niskich. To są szkoły gdzie później, w gimnazjum jest trochę lepiej. Wśród 

gimnazjum w części humanistycznej mamy 5 gimnazjów z wynikiem wysokim, 6 gimnazjów  

z wynikiem średnim, jedno gimnazjum z wynikiem niskim, w części matematyczno przyrodniczej 

4 gimnazja uzyskały wynik wysoki, 8 gimnazjów wynik średni, w części językowej egzaminu 

mamy 3 gimnazja z wynikiem wysokim, 7 gimnazjów z wynikiem średnim, 2 gimnazja z wynikiem 

niskim. W gimnazjum jest 6 ocen, 6 przedmiotów i to są poważne egzaminy. Można powiedzieć, 

że dobry jest poziom, ma średnią wojewódzką – w gimnazjum. Czyli nasza młodzież idzie do szkół 

średnich, zawodowych różnych przy średniej wojewódzkiej. To jest dobry poziom aczkolwiek 

wczoraj apelowałem do dyrektorów szkół, że jeśliby nam było dane za rok to sprawdzać to mają 

się podciągnąć w określonych obszarach, o punkt, dwa, żeby nie było tak, że to jest średnia, żeby 

to było ponad średnią,  żeby nie było tak, że te same szkoły są na ostatnich pozycjach, musi ktoś 

być na ostatniej pozycji, 12-tej, przy 12-tu zespołach szkół, ale żeby to nie była trója, niech to będzie 

czwóra, a to, że na ostatniej pozycji to tak musi być.  Zobaczymy, rozmowa z nauczycielami, 

motywacja, rywalizacja zdrowa. Nie chodzi o to żeby  karać, bo to są nawet i te tróje, całkiem dobre 

wyniki w punktacji, blisko też średniej wojewódzkiej ale można jeszcze więcej osiągnąć. Z drugiej 

strony też jestem realistą i wiem, że nie wszystkie dzieci, które kończą gimnazja a następnie szkoły 

średnie mają iść na studia, mają być nauczycielami, lekarzami i tak dalej. Ktoś musi jeździć  

TIR-em,  jest przemysł, gospodarka narodowa, ktoś musi budować domy i są miejscowości gdzie 

gro chłopaków potrafi kłaść płytki, budować domy i chwała im za to bo są pracowici i to jest ważne, 

niektórzy też muszą pracować w obsłudze, handlu, w różnych przedsiębiorstwach, piekarze są 

potrzebni, patrzę na to z umiarem, nie to, że muszą mieć szóstki, bo jak szóstki i po liceum szóstki 

to uciekną do Krakowa i nie wracają. A rodzice zaciskają pas by kupić temu dziecku mieszkanie, 

by dołożyć i tak się transferuje z gminy, z naszego miasta duże pieniądze, do Krakowa, do 
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Rzeszowa, do Lublina, jak ktoś mówi jak ten Kraków się pięknie rozrasta i buduje, jak ten Rzeszów 

wspaniale też się rozszerza i buduje to całe województwo na te miasta większe pracuje. Bo ktoś 

tam wybudował to mieszkanie, ktoś wybudował chodniki wokół tego mieszkania, ktoś 

wyprodukował meble, dywany do tego mieszkania.  

Jeśli chodzi o inne sprawy to wszystko idzie dobrze. Nie będę mówił w szczegółach gdzie jakie 

inwestycje bo generalnie widzicie i staracie się zauważyć. Doszliśmy jeśli chodzi o drogi w wielu 

miejscowościach do drugiego zadania. Dlatego nowe przetargi ogłaszamy. Szkolna jest już po 

przetargu na chodnik, przyznam, że znaczącą pomoc udzielił kierownik Józef Drozd, bo gdyby nie, 

to nie wiem czy by sobie radny Kazimierz poradził i myślę, że radny na zebraniu to powie. Będzie 

chodnik i to jest najważniejsze. Inne chodniki: na Granicach czeka, koło Super Samu wreszcie 

rozwiązaliśmy ten problem i przyznaję mogliśmy go wcześniej rozwiązać, ale tak jakoś to chodziło, 

że ciągle myśleliśmy, że ten teren jest powiatu przy tej ulicy powiatowej, 4 lata chciałem się  

z powiatem zamieniać żeby móc zrobić ten chodnik, jak już powiat powiedział, że się nie 

zamienimy zróbcie sobie dajemy wam zgodę uchwałą rady, to się okazało, że to nasz teren. Tak jest 

z naszymi geodetami i ekipą geodetów w terenie. 4 lata temu bez prośby mogliśmy sobie to zrobić. 

Wyszło na to, że robimy pod wybory, jak ktoś tak mówi, niech mówi ale nie o to chodziło, nie  

o wybory, tylko chodziło o to, że mieliśmy problem ze zgodą samorządu powiatowego na naszym.  

I wielki problem - Robert Kuraszkiewicz dzisiaj jest w Rzeszowie na naradzie za mnie, pojechał po 

to by zawieźć pismo raz jeszcze ode mnie, że do dyskusji o kontrakcie dla Województwa 

Podkarpackiego z rządem z zadań na listę indykatywną, lista indykatywna, to jest takie słowo, które 

mówi zadania do realizacji z pieniędzy europejskich bez konkursu – droga wojewódzka 986. 

Pisaliśmy wielokrotnie i nic, prosiłem posłów tu na tej sali, naszych gminnych, innych i nic.  

I dowiadujemy się, że to co jest przedłożone jako materiał do dyskusji, dzisiaj w Rzeszowie, co 

Marszałek chce przedstawić, dalej tej drogi wojewódzkiej nie ma. Na szczęście, jak wysłałem 

wnioski kilkakrotnie i ostatnio do Marszałka żeby objąć tym kontraktem tą drogę wojewódzką, 

modernizacją, całą, to jest 40 kilometrów drogi i koszt w granicach 80 milionów złotych, z mostami, 

z przepustami, żeby to było na 20 lat do przodu, pan senator Pupa wziął nas w obronę, napisał pismo 

do Marszałka, dał do wiadomości mojej i posła Moskala i kazałem to podłączyć bo to jest znaczące 

wsparcie. Zobaczymy. To nie jest tylko interes naszego miasta tylko wszystkich gmin i powiatu. 

Żałuję, że te inne gminy i inne samorządy stoją; nas to nie obchodzi. Nie, nie obchodzi bo to jest 

po E4 druga najważniejsza droga, a droga to jest krwioobieg, od Tuszymy aż do Wiśniowej, jadą 

TIR-y z towarami, jadą samochody osobowe, droga się rozlatuje, jeszcze trzy, cztery lata i się 

rozleci, a jak się ją nie zakontraktuje do 20-go roku, to do 20-go roku nikt nic nie zrobi, a po  

20-tym roku nie będzie pieniędzy, więc walczmy i każdy po swojej linii jak może to 

przypominajmy, zobaczymy zostało złożone pismo jeszcze raz, bo teraz jest czas siania, jak nie 

zasiejemy to później nie będzie co zbierać, za dwa, trzy lata, czyli robić, będzie do zbierania gruz  

z tej drogi. 

Jeśli chodzi o inwestycje, cieszę się i dziękuję moim współpracownikom, że na czas przed 

dożynkami oddaliśmy jedną z dużych inwestycji, trybuny i to się wiąże z rewitalizacją.  

W tym miejscu pochwalę się też dobrym naszym działaniem, a więc właściwych referatów na czele 

z Mariuszem Wośko i naszymi zabiegami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, które 

pozwoliły odwrócić decyzję, która była przegrana na modernizację basenu. Było tak, że złożyliśmy 

2 wnioski, wcześniej o tym trochę mówiłem. Jeden wniosek do funduszu norweskiego Narodowy 

Fundusz i brakło dwa i pół punktu i drugi wniosek złożyliśmy na mniej więcej to samo, tylko na 

ograniczony zakres bo pierwszy wniosek dotyczył kwoty dotacji milion 720 tysięcy, przy naszej 

dotacji około 550 tysięcy i drugi wniosek na milion z hakiem, z tym, że dotacja 50%. Otrzymaliśmy 

na ten drugi, a tamten przepadł. Ale napisaliśmy protest, odwołanie, dobrze to nasi koledzy na czele 

z Mariuszem zrobili i przyszło i pismo, i wczoraj nawet koledzy słyszeli rano dzwonią  

z Narodowego Funduszu, panie burmistrzu odwróciliśmy sprawę będziecie mieli milion 720 

tysięcy. W związku z tym wyszło dobrze, że przetarg ogłoszony już z tych pieniędzy z Ministerstwa 

Sportu z dotacji nie wyszedł bo się nikt nie zgłosił na termomodernizację, jak się nikt nie zgłosił to 

będziemy wnioskować do Ministerstwa Sportu żeby była zgoda na przesunięcie na przyszły rok  
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i żeby była zgoda żeby przeznaczyć na inny cel, bo na to samo też mamy z tego programu 

norweskiego, który nie jest 50 na 50, tylko 80 do 20. Więc jakby się dobrze złożyło, udało się to 

poukładać to mamy dotacji z dwóch źródeł w wysokości 2 miliony 200, do tego trzeba będzie 

dołożyć bo musimy kilkaset tysięcy złotych, to jest minimum od 800 do miliona, ale można zrobić 

basen po 14 latach, bo nie jest to mieszkanie tylko wilgotność, temperatura i oddziaływanie, on już 

wymaga tego remontu. Jakby się udało podpisać, poprzesuwać, pozmieniać to jest świetny wynik. 

Zostawiamy następnej Radzie tutaj kapitał bardzo dobry i znowu przez 10 lat basen może bez 

większych nakładów funkcjonować.  

Inne sprawy kubaturowe na dobrej drodze. Też się pochwalę, że w Lubzinie, oddaliśmy wspaniałe 

ujęcie wody gdzie 35 metrów sześciennych na godzinę możemy wydobywać wody, niewielkie 

uzdatnianie, zbiornik jest od razu 300 metrów sześciennych wybudowany, wszystko 

zsynchronizowane automatycznie w sieć, jeśli ktoś powie, że oddajemy miasto i gminę na koniec 

tej kadencji i możemy mieć problemy z wodą to kłamie, teraz już w susze, czy gdyby ktoś mył 

samochody szlaufem to nie powinno braknąć nam wody. Jest woda żeby zasilić południe, południe 

czyli żeby projektować to co chcemy, zbiorniki u góry nad Lubziną na Przymiarkach  

i projektowanie i szukanie pieniędzy, bo będą, na Łączki i do Niedźwiady Dolną. Natomiast 

Niedźwiadę Górną myślę, że jest szansa wykorzystać zbiorniki, które są półtora kilometra wyżej 

dębickie i też budowa na ukończeniu albo ukończona i zasilić Polskę i w dół do szkoły  

w Niedźwiadzie Górnej. Jeśli chodzi o wodę na koniec kadencji jest bardzo dobrze. Dziękuję 

prezesowi Środzie bo oni to nadzorowali jako inspektorzy nadzoru, teraz muszą to włączyć, 

zsynchronizować. Jeśliby się jeszcze udało zdobyć dotację, myślę, że jest 90% szans, w ciągu chyba 

miesiąca, półtora, będzie decyzja żeby można było za te pieniądze przy niewielkim ich udziale 

przebudować cały system na Przymiarki do góry to już mamy prawie tą wodę jakby na 

Przymiarkach do góry tylko ją puścić grawitacyjnie w dół. To ważne zadanie kosztowało sporo ale 

75% mieliśmy dotacji ze źródeł europejskich bo inaczej pewnie byłoby nas nie stać na zrobienie 

tego ujęcia.  

Generalnie z innych spraw wszystko jest dobrze, wszystko idzie swoim tokiem. W gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej kadra sobie radzi. Będę się zastanawiał co zrobimy, ale jest jeszcze 

czas, jeśli chodzi o kierownictwo. Na następnej sesji myślę, że powiem Radzie co zamierzam. 

Pewnie trzeba będzie jeszcze jakieś rozwiązania podjąć w tej kadencji, chyba, że ustalimy, że 

zostawmy to na następną kadencję to ta kadra sobie poradzi do tego czasu.  

Wysoka Rado, jeśli byłyby pytania to lepiej trafić z informacjami  w wasze oczekiwania.  

 

6. 

Przewodniczący Rady – Zanim przejdziemy do punktu interpelacje i zapytania mam bardzo ważną 

informację. Na 56 sesję czyli sesję do tyłu zostały przekazane druki oświadczeń majątkowych  

i fragment ustawy o samorządzie gminnym dotyczący składania oświadczeń majątkowych. Celem 

jest zasygnalizowanie i przypomnienie o oświadczeniach na koniec kadencji.  Przeczytam fragment 

wytycznych wojewody kierowanych między innymi do przewodniczących rad na temat składania 

oświadczeń na koniec kadencji: informuję o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych, 2 

podpisane egzemplarze wypełnione według stanu na dzień ich złożenia w nieprzekraczalnym 

terminie do 21 września 2014 roku, na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014 organów 

jednostek samorządu terytorialnego. Informacja dodatkowa, u góry na oświadczeniu adnotacja; na 

2 miesiące przed upływem kadencji. Do 21 września trzeba te oświadczenia złożyć najbardziej 

dokładne, zbliżone dane jakie możecie zebrać na to oświadczenie czyli bliskie prawie na dzień 21 

września.                        

 

Radny p. Stanisław Wrona – Panie burmistrzu, cieszę się, że jest pan optymistą jeśli chodzi  

o budowę szkoły w Niedźwiadzie Dolnej. Też mam nadzieję, że termin zostanie dotrzymany  

i dotacji nie musimy zwracać. Myślę, że  można to było w okresie wakacyjnym troszkę przyśpieszyć 

poprzez wolne soboty. Jakby ich nie było to pewnie by się ta praca posunęła do przodu z małą 

rezerwą. Drugie pytanie, chodzi mi o budowę Radosnej szkoły. Proszę mi powiedzieć gdzie mniej 
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więcej to będzie usytuowane jeśli chodzi o teren szkoły. Trzecie pytanie, to jest bardzo duży 

przypływ jeśli chodzi o Lubzinę 35 metrów sześciennych, miałem pana jeśli chodzi o wodociąg  

w Niedźwiadzie Górnej, który się zajmuje tymi rzeczami, powiedział, że u nas jesteśmy w stanie 

wybudować studnię głębinową na dzień dzisiejszy około 25 metrów sześciennych ale na dobę.  

U nas mamy problem z wodą jeśli chodzi o Niedźwiadę. Jeśli mówimy tu o 35 metrach 

sześciennych to jest coś niesamowitego. Cieszę się, że w przyszłości będzie to zasilone ta 

Niedźwiada jak pan burmistrz mówił od Łączek i od Niedźwiady od Stasiówki. My co prawda jakoś 

sobie radzimy z tymi wodociągami grawitacyjnymi ale jeśliby to było zapewnione to by było 

bezpieczne dla naszego środowiska.  

 

Radna p. Genowefa Ciosek – Jestem upoważniona w imieniu mieszkańców drogi tak zwanej 

dziejcówki do serdecznego podziękowania za zrobienie tej drogi. Mieszka przy tej drodze 15 osób, 

a dojeżdża to może 50 i takich dróg u nas by pasowało około 10 wybudować jeszcze, to by może 

mniej więcej wszyscy byli zadowoleni. Serdecznie również dziękują bo już widzą, że będzie się coś 

działo bo słupy leżą po rowach, że będzie oświetlona droga powiatowa w miejscach brakujących. 

Mówią, teraz to nas nie cyganicie bo rozwieźli niektóre słupy, powstawiali już paliki gdzie będą. 

Serdecznie dziękujemy. Mam jeszcze prośbę od mieszkańców Rzek, niektórzy nie dorośli do dróg 

asfaltowych i chcieli tam próg zwalniający, nie wiem czy jest to możliwe. Mieszkańcom Polski też 

spadł jakby kamień z serca, że będą mieli wodę, bo był naprawdę problem, nieraz się zwracali do 

naszego przewodniczącego Stasia Wrony, zróbcie coś, obmyśliwali jakąś pompę z tego basenu,  

a będą mieli wodę ze Stasiówki.        

 

Radny p. Jan Ździebko – Pani Gienia chyba miała na myśli 15 domów, nie 15 osób. (Radna 

G.Ciosek – tak domów.) Zwracałem się w sprawie parkingu przyszkolnego, nie wiem czy się udało, 

jeśli nie, to bardzo proszę, o to co powódź zniszczyła.  

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – 100% podziękowań nie będzie jeszcze, ale dużo w Brzezówce 

jest zrobione, budynek wielofunkcyjny się kryje, chodnik zrobiony, droga robiona. Jak się zakończy 

wszystko sądzę, że mieszkańcy podziękują na początku przyszłej kadencji. Dużo pan burmistrz 

mówił w swoim wystąpieniu na temat oświaty, bo inwestycja właśnie w oświatę daje później 

pożądane efekty. Mam pytanie. Czy gmina dostała już subwencję odnośnie podręczników dla 

pierwszoklasistów, na ćwiczenia 75 złotych. Niektórzy rodzice nie wiedzą dlatego chciałbym o to 

zapytać. W naszej małej szkółce dyrekcja co roku prosi radnego, sołtysa, zawsze uczestniczymy na 

rozpoczęcie jak również w innych uroczystościach, jest miło i sympatycznie ponieważ dzieciaki 

sympatycznie występują. 

 

Radny p. Kazimierz Niedźwiedź – Miesiąc temu na ostatniej sesji użyłem przewrotnych słów  

i pragnę je dzisiaj sprostować. Mianowicie chodzi o budowę parkingu przy Krzyżu Milenijnym, 

który jest usytuowany na Wesołej. Tam się wyraziłem w ten sposób, że budowa tego parkingu, 

miniparkingu, który nie był w projekcie, jak pan burmistrz potem powiedział – że ten parking był 

uzgodniony i wyraził zgodę były kierownik Referatu gospodarki komunalnej pan inżynier Wojciech 

Róg. Otóż jest to nieprawda, tu się przesłowiłem w tym miejscu, te sprawy nie były uzgadniane  

i pan inżynier ówczesny kierownik tego referatu nie wyrażał na to zgody. Wobec czego pragnę go 

dzisiaj z tego miejsca za te błędy moje przeprosić i czynię to; przepraszam publicznie pana inżyniera 

Wojciecha Roga, te sprawy jednak nie były uzgodnione i ten miniparking, o którym była mowa nie 

był rzeczywiście w projekcie dlatego ja się w tym miejscu przesłowiłem, przeliczyłem, że tak 

powiem, dlatego z tego miejsca dzisiaj publicznie pana inżyniera Wojciecha Róg przepraszam, była 

to z mojej strony nieprawda.  

 

Radny p. Marek Fic – Dziękuję, panie burmistrzu za słowa optymizmu na przyszłą kadencję, ale 

chciałem się odnieść też do kwestii szkoły, mam na myśli takie słowa, że okolica również pracuje 

na miasto i chciałbym podkreślić tą pracę naszych dzieci z naszej sekcji sumo, czy też zapasy, 
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międzynarodowe sukcesy, tak, że to jest jeden z elementów, który by nas chyba przybliżył do 

budowy sali gimnastycznej. Jest potrzeba, 140 dzieci, myślę nie jest mało, przyrost jakiś jest. Teraz 

mam prośbę do pana kierownika Drozda. Buduje się tam chodnik, jest tam ciasno, wąsko, jak 

zaczną dzieci uczęszczać do szkoły i wracać w kierunku Gnojnicy Dolnej to są obawy, że będą 

duże, duże trudności, dwie koparki, parę samochodów, cała jedna strona jest zajęta, nawet więcej, 

jest to na odcinku ponad 200 metrów. Myślę, że dzieci i pracownicy nie są w stanie sobie poradzić 

z obsługą pieszych. Pomysł jest taki, nas rodziców, żeby ze szkoły upoważnić czy pracownika 

socjalnego, czy kogoś ze starszych klas, żeby klasy, które kończą zajęcia, z tamtej części były 

odprowadzane poza plac budowy. Jeśli byłoby to możliwe to bym bardzo prosił.  

 

Burmistrz p.B.Bujak – Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Stanisława Wrony to powiem, że 

Radosna szkoła jest planowana mniej więcej w tym miejscu przy drodze powiatowej powyżej 

budowanej sali gimnastycznej jak stoją wozy, w których oni kwaterują. Tam jest tego typu temat, 

że nim dojdziemy do momentu uchwalania szczegółowego planu zagospodarowania dla tych łąk, 

który to uchwalony przez Wysoką Radę plan daje podstawę do wykupu i do organizacji stadionu 

boisk i tak dalej, to będzie ciężko z terenem pod piłkę. Rozmawiamy z właścicielami po drugiej 

stronie drogi, po drugiej stronie szkoły, żeby to kupić. Gdyby to kupić to można w 2 miesiące zrobić 

plac do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki, taki tymczasowy, który kiedyś może być dużym 

placem parkingowym, a stadion z prawdziwego zdarzenia na tej dolinie. Mam nadzieję, że 

kierownik Krzych dotrzyma słowa z panem architektem i że przedłożycie na ostatniej sesji Rady 

do uchwalenia ten plan, bo przyjdzie nowa Rada, może coś powydziwiać i szkoda czasu. Mam 

nadzieję, że nie bo myślę, że będzie kontynuacja, nie było tak żeby 2/3 Rady nie zostawało, ale 

teraz jest inny system wyborczy i zobaczymy jak to pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o wodociąg to 

proszę pamiętać, że w Niedźwiadzie wreszcie trafiliśmy po kolejnym odwiercie głębinowym na 

100 metrów, na wodę, ta woda jest na wzgórzu pomiędzy Małą i Niedźwiadą i pozwala wypiętrzyć 

wodę do 25-go metra z tych 100 metrów, z wstępnym wyliczeniem wydajności dwa i pół metra na 

godzinę. Mamy tam blisko wodociąg Niedźwiada Dolna i włączymy, teraz zlecamy wszystkie 

prace, które pozwolą doprowadzić prąd, pompy i wszystko co trzeba żeby uruchomić. Pani Marysia 

ma za zadanie do końca listopada to zrobić, żeby na święta puścić wodę w wodociąg co pozwoli 

ludziom korzystać z tego wodociągu, nadwyżki, a nam zabezpieczyć szkołę i służbę zdrowia na tej 

zasadzie, że nie jest to kosztem ich ujęć, ale swoją drogą będziemy projektować wodociąg do szkoły 

w Niedźwiadzie Dolnej z kierunku Łączek. Uważam, że pieniądze europejskie z tej perspektywy 

powinniśmy wykorzystać. Prezes Środa wie, rozmawialiśmy, podjął działania i rozmowy  

z odpowiednimi służbami komunalnymi w Dębicy by ze Stasiówki z tych zbiorników i z tych 

wodociągów przygotowywać koncepcje i projekty w dół drogą wzdłuż drogi na Polskę do szkoły 

w Niedźwiadzie Górnej, z możliwością rozśrodkowania jak by trzeba było, jak również dla 

budujących się domów. Ktoś wybudował dom, w środku odległości drogi, ani drogi asfaltowej, ani 

innej infrastruktury energetycznej, gazowej, ale jest jaskółka, sądzę, że jest to piękny teren  

w Niedźwiadzie pod budowę na przyszłość, tylko drogę asfaltową i wodociąg przynajmniej. Pani 

Gienia mówi o progach zwalniających na Polskę czy na Rzeki. Niestety gdybyśmy tam wybudowali 

progi zwalniające to trzeba by dziesiątki progów zwalniających. Musi być znak. Jeśli tego znaku 

nie ma to wystąpimy o to i to musi wystarczyć. Jasiu ma rację, G.Ozga albo J.Wrona zrobi to jeszcze 

jutro, minimum jeden, dwa samochody lepszego kamyka, na pobocze od drogi powiatowej do rzeki, 

na to po powodzi, część żeście naprawili ale połowa jest fatalna a w poniedziałek przyjadą 

nauczyciele i nie mają gdzie postawić samochodu, jak by się to udało w sobotę załatwić to byłoby 

dobrze. Podręczniki - pan Stanisław zaraz powie bo lepiej wie niż ja, myślę, że wszystko jest dobrze, 

podręczniki dla pierwszych klas, podręczniki dla innych na co jest dotacja, na podręczniki, do 

których klas, dla jakich dzieci. Ja tylko podziękuję panu sołtysowi Piotrowi Żurkowi, bo pięknie 

rozebrał starą stodołę, walącą się przy szkole w Brzezówce, plac już jakoś wygląda, mówię jakoś 

bo nie byłem tam od tygodnia,  wycięli tam niepotrzebne drzewa, to trzeba będzie też przywieźć, 

chyba jeszcze jest coś na funduszu sołeckim,  właściwego kamyka i będzie tam ładny parking. 

Bardzo dziękuję bo żeście się napracowali i będzie tam estetycznie. Pan Kazimierz Niedźwiedź jest 
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uczciwy, kiedyś ten parking powinien być imieniem Kazimierza Niedźwiedzia – on przypominał, 

walczył. Marek Fic – jak się buduje chodnik jakieś uciążliwości muszą być. Jesteś 

przewodniczącym rady rodziców, pogadaj z dyrektorem, spróbujcie coś na miejscu zorganizować. 

Pan Józef będzie rozmawiał z właścicielem firmy, żeby mniej więcej starali się jakoś tak zrobić 

żeby nie doszło do nieszczęścia. Ta firma, to tak jak i instytucja,  400 tysięcy na regulację potoku 

Mała i Niedźwiadka i idzie wszystko jak po grudzie i ta firma i ta dyrekcja nic nie robi, jest koniec 

sierpnia i przetargu nawet nie ma. Będzie wstyd jak oddadzą te pieniądze. Pan Piotr też ma kanał, 

który może nacisnąć jako sołtys, jakby był dyrektor, który był to ja bym to dyplomatycznie 

załatwiał. Jak tak dalej będzie to oddadzą pieniądze, a ludzie nas przewiozą na zebraniach żeśmy 

nie reagowali, jako radni, jako burmistrz. Kiedyś się spotkałem z wicedyrektorem i mówię rób coś 

bo ludzie nas wygwizdają na zebraniu w Niedźwiadzie, w Małej, bo pieniądze oddasz.  

W poniedziałek się tu pojawił inżynier z tej firmy, grupa naszych pracowników pomogła mu żeby 

pewne rzeczy zwymiarować, ale to tak wszystko idzie, że mam obiekcje, albo będą ludzie robili  

w butach gumowych w listopadzie w zimnej wodzie, firmy, które przystąpią do przetargu albo  

w ogóle oddadzą te pieniądze. Ostatni dobry przykład jeśli chodzi o Marka Fica bo mówi, że 

gratuluje dobrego myślenia, optymizmu w myśleniu chodzi o to, że myślimy o sali gimnastycznej, 

ja uważam, że większy sukces odniosła Gnojnica Wola w pewnej świadomości liderów formacji 

nie powiem politycznej bo Marek Fic nie należy do żadnej formacji ale liderów dwóch klubów  

w tej miejscowości. Wreszcie poszli po rozum do głowy w tej wsi i doszli do wniosku, że 

przedstawiciele klubu Ludowo-Samorządowego czy jakby to nazwać i PiS-u mogą się dogadać we 

wsi podzielić sobie role polityczne, jeden do powiatu, drugi do gminy, nie konkurować ze sobą,  

a współpracować. To jest dobry przykład, że można pokazać, że zaplecze ruchu lodowego i PiS 

mogą się dogadać, przykładem jest Gnojnica Wola, po co walczyć jak jest tyle do zrobienia razem, 

oczywiście trzeba rywalizować, trzeba konkurować i to jest dobre tylko mądrze i jeśli się im to uda 

że wytrzymają w tej wytrwałości, że jeden do powiatu, drugi do gminy to będzie przykład, że można 

rozwiązywać polityczne kwestie rywalizacji, konkurencji a później gospodarcze z sukcesem dla 

Gnojnicy Woli. Gdzie indziej to też dedykuję, że wczoraj byliśmy po przeciwległych stołach jutro 

możemy być przy jednym stole bo nie problemem jesteśmy my i nasze fobie i nasze ambicje, 

problemem są ludzkie sprawy i problemy i gospodarcze i kasa. Jest kasa to robimy, rozwiązujemy, 

byle była operatywność kierownictwa, nie jak na tym przykładzie tych dwóch rzek, że w sumie 

razem postaraliśmy się o kasę z Ministerstwa Rolnictwa na Podkarpacki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych tylko nie ma kto przygotować przetargu bo nie da się dać pieniędzy – zrób to, 

zrób w tym miejscu regulację, tu pogłęb, tak się nie da,  trzeba przygotować dokumenty, później 

dokumenty przetargowe, trzeba zlecić, podpisać umowy i rozliczyć.  

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty p. Stanisław Mazur – Elementarze sfinansowało 

Ministerstwo Edukacji i te elementarze są do wszystkich szkół rozwiezione, wszystkie szkoły są 

zaopatrzone, natomiast jeśli chodzi o podręczniki do języka obcego i ćwiczenia, nasza gmina jako 

jedna z pierwszych złożyła wniosek o dotację i na 180 parę gmin w województwie jesteśmy  

w  pierwszej grupie 15 gmin, które otrzymały dotację, 32 tysiące złotych,  zostało to podzielone 

Zarządzeniem Burmistrza na poszczególne szkoły i wczoraj dyrektorzy dostali polecenie zakupu 

podręczników do języka obcego i ćwiczeń. Są to podręczniki darmowe, podobnie jak elementarze.      

 

7. 

Przewodniczący Rady zamknął 57 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.        

 

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej, 

mgr Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej.  

       

  
  


