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Protokół Nr LVIII / 14 

z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 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. 13.15 – 15.20. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 58 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 wycofanie z porządku obrad projektu 

4.2 dotyczącego przekazania skargi. Proszę o zgodę na wprowadzenie punktu 4.16. - projektu 

uchwały pod tytułem przyjęcie apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowanych 

przez zwierzynę leśną. Proszę o zgodę na wprowadzenie dwóch autopoprawek: do projektu 4.6. – 

poprawka, która uzgadnia nasz wniosek z Wojewódzkim Urzędem Pracy finansującym projekt, 

który jest w tym punkcie przedłożony i autopoprawkę do projektu 4.10., która dopasowuje wydatek 

majątkowy na zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy do kwoty z przetargu, chodzi 

o 2.000 zł różnicy. Tą autopoprawką zabezpieczamy pełną kwotę z przetargu na zakup tego 

samochodu.  

 

Przewodniczący Rady - mam dwa punkty do zmiany w porządku obrad. Przy redagowaniu 

porządku obrad, który państwo otrzymaliście zostały odwrócone kolejności uchwał. Zachodzi 

konieczność zmiany kolejności uchwał budżetowo – finansowych, aby zachować chronologiczność 

tematyczną podejmowanych uchwał, żeby to co jest tematem końcowym tej numeracji było na 

początku czyli  zakres wydatków inwestycyjnych na 2015 rok powinien być jako pierwszy. Projekt 

uchwały 4.8. będzie zamieniony na 4.15., 4.9. na 4.14., 4.10. na 4.13., 4.11. na 4.12., 4.12. na 4.11., 

4.13 na 4.10, 4.14. na 4.9., 4.15. na 4.8.. W punkcie 5 przed sprawozdaniem z działalności 

burmistrza będzie temat dotyczący analizy oświadczeń majątkowych. Uzasadnieniem 

wprowadzenia tego punktu jest to, że naczelnik urzędu skarbowego, który jest jednym z organów 

dokonujących analizy złożonych oświadczeń majątkowych wyznaczył nam termin do 24 

października na skorygowanie złożonych oświadczeń majątkowych. Taką informację państwo ode 

mnie otrzymają w tym punkcie. Zanim przystąpimy do głosowania zmian dotyczących wycofania 

uchwały proszę przewodniczącego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego o przedstawienie 

opinii tej komisji dotyczącej wycofania tego projektu. 

 

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

poinformował, że ww. Komisja wyraziła opinię pozytywną odnośnie wycofania z porządku obrad 

58 sesji rady projektu uchwały w sprawie przekazania skargi – projekt 4.2. Pozytywnie 

zaopiniowano również projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Postaw 

na doświadczenie w ramach Programu operacyjnego Kapitał ludzki – projekt 4.6.. Komisja 

obradowała w dniu 23 września bieżącego roku. 

 

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

wstrzymujących się – 0. 

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

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 57 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.zaliczenia drogi gminnej położonej w Gnojnicy Woli do kategorii dróg gminnych publicznych,  

4.2.projekt wycofany, 

4.3.wniesienia aportu do spółki TBS,  

4.4.przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

4.5.zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród,  

4.6.przystąpienia do realizacji projektu pn. Postaw na doświadczenie w ramach Programu 

operacyjnego Kapitał ludzki,  

4.7.regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce, 

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

4.9.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.10.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.11.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce 

na koniec 2014 roku, 

4.12.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego,  

4.13.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, 

4.14.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce,   

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

4.16.przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowanych przez zwierzynę 

leśną.  

5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

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 57 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej w Gnojnicy 

Woli do kategorii dróg gminnych publicznych – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Proponuje się przyjąć projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej w Gnojnicy 

Woli do kategorii dróg gminnych publicznych.  Rada Miejska w Ropczycach, po zasięgnięciu opinii 

Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uchwala co następuje: § 1. Do kategorii dróg 

gminnych publicznych zalicza się drogę o nr ewidencyjnym działek 2316/3, 2317/5, 2313/5, 

2314/2, 2278/4, 2317/10, 2326/2, 2318/2 położoną w Gnojnicy Woli.  § 2. Przebieg drogi o której 

mowa w § 1 przedstawiony jest w załączniku graficznym nr 1 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały 

powierza się Burmistrzowi Ropczyc. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

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

gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 23 września bieżącego roku  

zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał na dzisiejszą sesję rady miejskiej a to: projekt 4.1. 
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dotyczący zaliczenia drogi gminnej położonej w Gnojnicy Woli do kategorii dróg gminnych 

publicznych, punkt 4.3. dotyczący wniesienia aportu do spółki TBS i projekt 4.7 dotyczący 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Ropczyce. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej w Gnojnicy Woli do kategorii dróg 

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

 

4.2. Projekt uchwały wycofany z porządku obrad. 

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki TBS – Kierownik 

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

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), w drodze 

bezprzetargowej, do Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na podwyższenie kapitału 

zakładowego, nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Ropczyce, położonej  

w  Ropczycach, oznaczonej jako działki: 392/7 o powierzchni ogólnej 11 arów 90 m2 i 392/9  

o powierzchni ogólnej 18 arów 48 m2, w zamian za objęcie udziałów w spółce, o łącznej wartości 

równej cenie tej nieruchomości, ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego. Jest to nieruchomość położona przy ulicy Mehoffera. 

 

Uchwała w sprawie wniesienia aportu do spółki TBS została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw 

- 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Kierownik Referatu Programów Pomocowych  

i Rozwoju – pan Mariusz Wośko. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii  

i promowanie odnawialnych źródeł energii” objętego Mechanizmem Finansowym Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego do kwoty 1 730 953, 00 zł na realizację projektu  pn. „Termomodernizacja 

budynków krytej pływalni w Ropczycach”. Projekt obejmuje wykonanie kompleksowych prac 

termomodernizacyjnych w budynku krytej pływalni i budynku siłowni. Wartość projektu to kwota 

blisko 2 500 000 zł. Uchwała jest niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie. 

 

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

na posiedzeniu w dniu 24 września pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: 4.4 i od 4.8. do 4.15. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

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

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania 

kandydatów do nagród – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – pan Stanisław Mazur.  

Proponuje się w uchwale Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 

r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród zmienić  treść § 1 ust. 1 

pkt 1 i 2 w ten sposób, że: 1) w okresie od wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31.12.2014 

r. otrzymują one brzmienie: „1).60% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu 

prowadzącego” 2). 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół  

i dyrektorów placówek oświatowych.” 2) począwszy od dnia 01.01.2015 r. otrzymują one 
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brzmienie: „1). 36% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego” 2). 64% 

środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół i dyrektorów placówek 

oświatowych.” 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. Uchwała ta pozwala panu burmistrzowi w większym stopniu wyróżnić 

najlepszych nauczycieli i w ten sposób zwiększyć wydatki na tzw. dodatki uzupełniające wypłacane 

zgodnie z Kartą Nauczyciela do 31 stycznia każdego roku. Dla dyrektorów szkół mimo tej zmiany 

procentowej kwota przeznaczona na nagrody nie ulegnie zmianie. Również informuję, że mamy 

pozytywną opinię w tej sprawie związków zawodowych. 

 

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

ww. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.5. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 

grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród została 

podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 2. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Postaw na 

doświadczenie w ramach Programu operacyjnego Kapitał ludzki – pani Agnieszka Żuczek – 

pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach. 

Projekt dotyczy przystąpienia do realizacji projektu pn. „Postaw na doświadczenie”, jest to projekt 

jaki Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył w odpowiedzi na konkurs nr 32, 

ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie 

w okresie od 1 listopada 2014 roku do 30 września 2015. Wkład własny tutaj nie jest wymagany. 

Adresowany będzie do 20 osób  w wieku 18-30 lat z terenu gminy Ropczyce pozostających bez 

zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub ubóstwa.  

W ramach projektu przewidujemy wsparcie w postaci konsultacji z doradcą zawodowym, kursy 

zawodowe dla każdego uczestnika, będą to: opiekun w  żłobku lub klubie dziecięcym, sprzedawca 

z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych, spawacz metodami TIG  

i MAG. Dla wszystkich zaplanowano 5 miesięczne staże zawodowe zgodne z profilem 

ukończonych kursów zawodowych. Podjęcie uchwały jest niezbędne do zawarcia umowy  

o dofinansowanie projektu.  Natomiast w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją  

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotyczącą ostatecznej wartości projektu prosimy  

o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały poprzez dodanie odpowiednich zapisów w § 2. 

W związku z powyższym § 2 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach - jednostki organizacyjnej gminy do aplikowania  

o środki w ramach projektu wymienionego w §1, składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań 

finansowych na lata 2014 i 2015 związanych z realizacją projektu. Całkowity koszt projektu 

wyniesie maksymalnie 276 192,31 zł.   W projekcie nie jest wymagany wkład własny. Projekt 

będzie realizowany do 30.09.2015 roku. 

 

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź  - kto będzie typował te osoby, kto weźmie udział? 

Pani Agnieszka Żuczek - w projekcie będą mogły uczestniczyć osoby do 30 roku życia. Nie 

ukrywam, że będziemy dodatkowymi punktami premiować osoby, które korzystają z pomocy 

społecznej, natomiast dostęp mogą mieć wszystkie osoby chętne, pozostające bez zatrudnienia, 

spełniające kryterium również dochodowe. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Postaw na doświadczenie w ramach 

Programu operacyjnego Kapitał ludzki została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 
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4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Ropczyce – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ropczyce. W zasadzie tylko wprowadza się zmiany w dotychczasowym regulaminie w § 11  

w punkcie 1 dotyczącym częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zabudowy zagrodowej. 

Chodzi o zmieszane odpady komunalne. Do tej pory było 2 razy w miesiącu, po zmianie będzie raz 

na 2 tygodnie. Szczególne znaczenie ma to w okresach letnich, gdy są wysokie temperatury. 

Ponieważ regulamin stanowi prawo miejscowe, dlatego proponuje się podmianę całości 

regulaminu, aby nie tworzyć później tekstu jednolitego, dlatego też traci moc uchwała XLI/442/13 

z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ropczyce. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce 

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

 

4.8. 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. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie gminy w latach 2014-

2015 środków finansowych w łącznej kwocie 2 481 781 zł na projekt pod nazwą 

„Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach”. Źródłem pokrycia zobowiązań  

w poszczególnych latach będą: w 2014 roku będzie to kwota 16 900 zł, w tym kwota 13 317 zł są 

to środki z Programu Operacyjnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz środki własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i od 

osób fizycznych w kwocie 3 583 zł. W budżecie 2015 roku zabezpiecza się kwotę 2 464 881 zł,  

w tym 1 717 636 zł są to środki z programu operacyjnego oraz kwota 747 245 zł  jako dochody 

własne gminy. W projekcie uchwały upoważnia się burmistrza Ropczyc do zaciągnięcia 

zobowiązań w 2014 roku przekraczających granicę wydatków określonych w budżecie 2014 roku 

oraz upoważnia się Burmistrza Ropczyc do podpisania umowy na projekt wymieniony w § 1 ust. 1 

uchwały. 

  

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

na 2015 rok została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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 na 2014 rok. Zwiększa się dochody 

budżetu 2014 roku o kwotę 353 781,56 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o 840 997,40 zł.  

W tabeli nr 1 wyszczególnione są zmiany, zwiększenia i zmniejszenia. Największa grupa 

zwiększeń, jeśli chodzi o dochody to jest kwota zwiększenia w części oświatowej subwencji ogólnej 

w wysokości 17 920 zł oraz dotacją, którą otrzymaliśmy na usuwanie azbestu z Narodowego 

Funduszu 20 765,84 zł, dotacje, które są otrzymane na jednostki OSP z tytułu zakupów wyposażenia 

do jednostek, zakupu motopomp oraz darowizny, które są wprowadzane poprzez udzieloną pomoc 

z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Również grupą zwiększającą dochody gminy jest 

kwota 180 000 zł, którą uzyskaliśmy z tytułu dofinansowania z PEFRON-u na zakupu samochodu 

do Środowiskowego Domu Samopomocy. W grupie zmniejszającej dochody gminy Ropczyce jest 

zmniejszenie wydatków po części dofinansowujących realizację projektu unijnego realizowanego 

przez jednostki oświatowe oraz zmniejszenie dotacji rządowej na przebudowę ulicy Kolonia  

w Ropczycach. Tabela nr 2 przedstawia poszczególne  rozłożenia, przemieszczenia, zwiększenia 

dochodów, wydatków po stronie realizacji różnych jednostek czy referatów urzędu miejskiego. 
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Jednocześnie w projekcie uchwały wprowadza się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 

590 000 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu ustala się kredyty bankowe. Zwiększa 

się planowane przychody budżetu również o kwotę 590 000 zł. W tabeli nr 3 przedstawiony jest 

podział na przychody w 2014 roku. W paragrafie 3 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 590 000 zł. Deficyt ten związany jest z realizacją 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Rozbudowa Zespołu Szkół 

w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej w wysokości 590 000 zł.  

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.10. 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. Wprowadzona autopoprawka, 

która wcześniej była przedstawiona zwiększa planowane przeniesienia między działami wydatków 

o 2 000 zł, więc łącznie zapisy projektu uchwały będą opiewać na kwotę 215 527, 56 zł. W tabeli 

nr 1 przedstawione są poszczególne przesunięcia wydatków dla potrzeb realizacji zadań w ramach 

trwającego roku. Są tutaj zabezpieczone udziały własne na dotację, którą otrzymaliśmy na usuwanie 

azbestu, zabezpieczenie na udział własny samochodu zakupionego do Środowiskowego Domu 

Samopomocy oraz różne przesunięcia w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżących. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku – Skarbnik Gminy – pani 

Beata Malec. 

Projekt dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy 

Ropczyce na koniec 2014 roku. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 590 000 zł na 

pokrycie planowanego deficytu na zadanie inwestycyjne Rozbudowa Zespołu Szkół. Spłata kredytu 

nastąpi w latach 2015-2020. Zobowiązanie, o którym mowa zostanie pokryte z dochodów własnych 

gminy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych. Wybór banku zostanie 

dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. 

Projekt uchwały upoważnia Burmistrza Ropczyc do podpisania umowy z bankiem wyłonionym  

w trybie zamówień publicznych. Upoważnia się również burmistrza do podpisania weksla in blanco 

dla banku wyłonionego w przetargu. Upoważnia się burmistrza do podpisania oświadczenia  

o poddaniu się egzekucji. Okres, na który ustala się powyższe zabezpieczenia przypada na okres 

spłaty kredytu 2015-2020. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 

Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 1, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.12. 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 Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Zwiększa się  

w 2014 roku o kwotę 500 000 zł zakres wykonywania obejmujący wykonanie dodatkowych robót 

w istniejącym budynku szkoły a mianowicie: izolacji fundamentów, drenażu, malowania dachu, 

remontu kominów oraz w zakresie zagospodarowania terenu: nowych odcinków sieci drogi i placu 

a także wyposażenia sportowego nowej sali gimnastycznej. W konsekwencji zmian zwiększających 

łączna wysokość nakładów finansowych na przedsięwzięciu stanowi kwotę 4 385 069,56 zł. 
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Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego 

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

 

4.13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego 

Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy również zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

Inwestycyjnego. Wprowadza się do przedsięwzięć zakres wykonywania projektu pod nazwą 

„Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Ropczycach”. Ustala się zakres rzeczowy 

wykonywania tego przedsięwzięcia w 2014 roku na kwotę 16 900 zł, obejmujący działania 

informacyjne, promocyjne oraz zarządzanie projektem. W 2015 roku ustala się zakres rzeczowy na 

kwotę 2 464 881 zł obejmujący działanie dotyczące termomodernizacji budynku krytej pływalni 

oraz budynku siłowni. W konsekwencji zmian łączna wysokość nakładów finansowych na tym 

przedsięwzięciu wynosi kwotę 2 481 781 zł. 

 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego 

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

 

4.14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce. Jest 

powiązaniem dwóch wcześniejszych uchwał dotyczących zwiększenia zakresu rzeczowego na 

zadaniu Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej oraz Termomodernizacji budynku 

krytej pływalni w Ropczycach. W grupie wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć 

zwiększono łączne nakłady finansowe o  2 981 781 zł, co wiąże się również ze zwiększonym 

limitem zobowiązań na kwotę wcześniej wskazaną. 

 

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

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

 

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

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

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2015 rok. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2015 roku środków 

finansowych w łącznej kwocie 160 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zaopatrzenie  

w wodę terenów wiejskich w Ropczycach”. Źródłem pokrycia zobowiązań będą w 2015 roku 

dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych  

w wysokości 160 000 zł. Projekt uchwały upoważnia Burmistrza Ropczyc do zaciągnięcia 

zobowiązań w 2014 roku w wysokości przekraczającej granice wydatków określonych w budżecie 

tego roku. 

 

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

na 2015 rok została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania 

zagrożeń powodowanych przez zwierzynę leśną – Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak 

Spotykamy się na zebraniach środowiskowych, przede wszystkim sołeckich z głosami,  abyśmy 

jako samorząd przeciwdziałali zniszczeniom w płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę 

łowną, dziką. Głównie chodzi o zniszczenia, które powodują dziki ale również sarny. Z tych 

dyskusji wynika, że nasi mieszkańcy w gminie są przeświadczeni, że ilość tej zwierzyny dzikiej, 

łownej jest nadmierna, przekracza dopuszczalne standardy z poprzednich lat i że nie opłaca się 

uprawiać mniejszych powierzchni rolnych w pobliżu lasu ale nie tylko w jego pobliżu. Ponieważ 

zauważyliśmy, że w ramach obecnych aktów prawnych, przede wszystkim ustawy o kołach 
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łowieckich istnieje możliwość zobligowania odpowiednich instytucji państwowych  

i samorządowych do bardziej skutecznych działań to dzisiaj proponuję Wysokiej Radzie podjęcie 

uchwały w formie apelu, w którym zwracamy się do instytucji okołopowiatowych: Powiatowy 

Lekarz Weterynarii, sanepid a przede wszystkim do starosty, jako organu państwowego i do 

samorządu wojewódzkiego o bardziej skuteczne w tym względzie działania. Insynuacje do tego 

projektu uchwały, do tego apelu przedłożył nam sam minister rolnictwa, który w jednym  

z tygodników pokazał plan działań, które powinny być podejmowane w województwie podlaskim, 

gdzie to zagrożenie jest nie tylko od strony zniszczeń w płodach rolnych ale od strony zakaźnej. 

Uważamy, że ta nadmierna ilość zwierzyny łownej, zwłaszcza dzików w naszym terenie też  

z czasem może spowodować choroby zakaźne, co będzie skutkowało jeszcze koniecznością 

wybicia stad świń w naszym terenie. Skutki będą jeszcze gorsze niż tylko zniszczenia płodów 

rolnych. Ale i zniszczenia płodów rolnych powodują olbrzymie straty w sferze społecznej, bowiem 

rolnicy na tych swoich mniejszych powierzchniach na tyle czują się zagrożeni opłacalnością 

uprawy od strony ekonomicznej, iż uważają, że nikt nie bierze ich w obronę. Proponujemy więc 

tutaj wskazanie tych instytucji, które na podstawie obecnego prawa, czyli obecnych ustaw mogą 

podjąć skuteczniejsze działania a tego nie czynią. Jeśli Wysoka Rada się z tym zgodzi, tą uchwałę 

rady wedle tego projektu przedłożymy wymienionym organom pisemnie, z prośbą o podjęcie 

bardziej zdecydowanych działań, jak również zamieścimy to w internecie na stronie samorządu 

miasta i gminy a po kilku miesiącach poprosimy o sprawozdanie w tym względzie i przedłożenie 

Wysokiej Radzie pewnie następnej kadencji. Sadzę, że to jest minimum to, co możemy zrobić, by 

wedle oczekiwań rolników, mieszkańców miasta i gminy Ropczyce pokazać, kto prawnie 

odpowiada za obecny stan niszczenia płodów rolnych przez dziką zwierzynę. 

 

Radny pan Piotr Raś – chciałbym tutaj dodać, że rolnicy z całej Polski są teraz obciążeni dużymi 

karami za kwoty mleczne. Dość, że nas zwierzyna traktuje dosyć poważnie to jeszcze nasze 

kieszenie rolników hodowców krów mlecznych są poważnie obciążone. Pieniądze liczone są już na 

miliony w skali kraju. Chciałbym dodać do słów pana burmistrza, że te małe powierzchnie również 

są zagrożone a szczególnie zagrożone są powierzchnie uprawy kukurydzy. Jeśli taka wataha 

wejdzie w kukurydzę niszczy paszę na całą zimę w gospodarstwach rolników, którzy utrzymują się 

z mleka.   

 

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź – dosyć poważny problem stanowią szybko rozmnażające się 

ślimaki, też można w pewnym stopniu do tego dołączyć. Trzeba by się nad tym zastanowić. 

 

Radny pan Stanisław Wrona – panie burmistrzu, chciałem zapytać, bo jest temat koła łowieckiego 

w Ropczycach, które według mnie i moich podpytań rolników z terenu Gnojnicy czy Ropczyc, 

Granic działa w miarę poprawnie. U nas w Niedźwiadzie jest koło łowieckie z Dębicy, tu mamy 

poważny problem, bo chcę przypomnieć, że koszt wyhodowania na przykład tego ziemniaka na 

polu u nas jest bardzo duży, bo trzeba zakupić pastuch, przynajmniej dwa razy to ogrodzić, 

akumulator  co jakiś czas trzeba wymienić. To co obserwuję i to co słyszę - większość ludzi  

w naszej miejscowości w przyszłym roku prawdopodobnie nie posadzi ziemniaków dlatego, że koło 

łowieckie dębickie sobie lekceważy nasze prośby, nie tylko nasze apele z urzędu miasta, nawet na 

zebraniach na które przedstawiciele przyjeżdżają do naszej miejscowości, dlatego ja bym 

zaapelował szczególnie do tego koła łowieckiego w Dębicy, bo tu mamy naprawdę poważny 

problem. U nas w tej chwili zwierzyna praktycznie przychodzi już pod  dom. Kiedyś rozmawiałem 

na Górnej Niedźwiadzie z rolnikiem i powiedział, że sobie za ogrodzeniem posadził kilka jabłoni  

i nie zostało mu nic, wszystko zostało zjedzone. To jest poważny problem na dzisiejszy czas. Żeby 

ta gospodarka, to rolnictwo funkcjonowało na naszym terenie musimy coś z tym fantem zrobić. 

 

Radny pan Marek Fic – odniosę się do części wypowiedzi pana radnego. W Gnojnicy nie jest tak 

kolorowo panie radny, też przychodzą pod dom i w wyniku spotkania na naszym zebraniu wiejskim 

jest ta intencyjna uchwała. 30% potrafiły z 5 hektarów zniszczyć pszenicy. Od ara odszkodowanie 
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jest 7 zł to sobie państwo wyobraźcie jaka jest kwota, żadna kwota. Kukurydzę mamy wygrodzoną, 

ziemniaki mamy wyrodzone również. Nie tylko Niedźwiada ale wszystkie ościenne miejscowości 

też. 

 

Przewodniczący Rady - to jest uchwała intencyjna, nie sądzę, żeby ktoś na te wystąpienia radnych 

odpowiadał. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowanych przez 

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

 

5. – załącznik do protokołu. 

 

6. 

Burmistrz p.B.Bujak – Jeśli chodzi o informację o funkcjonowaniu gminy od ostatniej sesji Rady 

Miejskiej to chciałbym zacząć jak zwykle od dróg bo to jest najbardziej wrażliwa materia – 

infrastruktura, drogi, chodniki, przygotowanie związane z zimą. Informuję, że generalnie wszystkie 

tematy są na dzień dzisiejszy opanowane. Największe zadanie w tym zakresie, które realizujemy  

w chwili obecnej to jest przebudowa ulicy Kolonia i dróg bocznych – informuję z żalem, że 

przedłużyłem aneksem o 2 tygodnie na 15-ty październik realizację tego zadania. 15-go 

października powinno się ono zakończyć fizycznie a do 30 października powinna być decyzja na 

użytkowanie. Były argumenty wnioskodawcy, inwestora by o te 2 tygodnie ten termin przedłużyć. 

Nie zgodziłem się na współinwestycję związaną z budową w tym terenie światłowodu, który to 

światłowód budowany przez inną firmę przesunąłby jeszcze o dalszy termin realizację tej budowy 

i w tym terminie gdzie ponad 50% robót zostało wykonanych zgody na dzień dzisiejszy nie ma. 

Jesteśmy w zasadzie już po ostatnich przetargach na pozostałe drogi, które będą modernizowane 

przez położenie nawierzchni asfaltowej. Dotyczy to dwóch dróg w Niedźwiadzie jednej drogi  

w Małej i jednej drogi na osiedlu Czekaj jednej ulicy na osiedlu Północ. Te prace zostaną wykonane 

do 15-go, 20-go października. Zaś w chwili obecnej prawie jest zakończona inwestycja związana  

z przebudową i położeniem dwóch warstw asfaltu na drodze gminnej Granice w kierunku Borków 

Chechelskich w kierunku Krzyża, wzmocniona nawierzchnia, uzyskaliśmy tutaj 190 tys. dotacji, 

przy naszym wsparciu tej inwestycji z podatków w kwocie bez mała 90 tys. zł i też w chwili obecnej 

jesteśmy na etapie końcowym budowy chodników przy drogach i ulicach powiatowych, przy 

drodze powiatowej w Gnojnicy Woli, sądzę, że do końca miesiąca, może dwa, trzy dni października 

będzie inwestycja budowy chodnika zakończona w centrum wsi, również w centrum osiedla 

Granice przy ulicy powiatowej też w tych samych dniach powinna być zakończona budowa 

chodnika przez innego wykonawcę i na etapie początkowym jest budowa chodnika na ulicy 

Szkolnej w miejscowości Pietrzejowa. Jeśli chodzi o budowę chodników to te zakończone 

inwestycje plus chodniki na długości prawie 2 i pół kilometra przy ulicy Kolonii to w tym roku 

byłoby wszystko i jesteśmy też na etapie budowy parkingu przy ulicy św. Anny w centrum osiedla 

Chechły. Więc uważam, że te prace wszystkie przed rozpoczęciem srogiej zimy powinny być 

zakończone. Jest obawa, że koło 20-go października zima się może pojawić, to jest dla nas termin 

graniczny gdzie te wszystkie roboty, które wymieniłem powinny być wykonane. Też informuję, że 

oczekujemy, że rozstrzygnięcie przetargu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej  

w Łączkach Kucharskich nastąpi wkrótce i ta robota też zostanie wykonana do końca października. 

Ogłosiliśmy przetarg na zimowe utrzymanie naszych dróg, ulic, tak by w granicach 20-go 

października mieć podpisane umowy na wszelki wypadek. Na etapie prac zaawansowanych jest 

budowa oświetlenia dróg powiatowych w Niedźwiadzie, na etapie końcowym w Gnojnicy czyli 

pomiędzy Gnojnicą Dolną i Gnojnicą Wolą, byłby ten odcinek połączony, na etapie początkowym 

jest budowa oświetlenia w rejonie poza obwodnicą, zakończyliśmy budowę oświetlenia ulicy 

Zielona w osiedlu Chechły, czekamy na ostatnie dokumenty, które pozwolą formalnie włączyć to 

oświetlenie uliczne. Te i inne zadania w zakresie oświetlenia ulicznego powinny być zakończone  

i oddane do eksploatacji i uruchomione oświetlenie na dzień 1-go listopada. W zasadzie  
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w większości miejscowości po jednej lampie, w niektórych miejscowościach po dwie punktowo  

w trakcie roku też żeśmy robili, inne miejsca, które są przygotowywane do oświetlenia są  

w projektowaniu, są w wydawaniu warunków energetycznych. Dwa referaty współpracują  

w przygotowaniu wniosku do 30-go września dotyczącego modernizacji dróg gminnych  

w programie tzw. schetynówka. To będzie zadanie, które łączy dwie, trzy drogi gminne w rejonie 

miejscowości Gnojnica Wola, łączymy w ten sposób drogi powiatowe z drogami gminnymi, 

przepusty, jakby też  przepust most. Zadanie, które będzie kosztowało według kosztorysu około 3 

mln zł. To zadanie nie będzie zbyt mocne jeśli chodzi o punktację. Staramy się zrobić wszystko, 

żeby podpisać stosowne porozumienia, które pozwoliłyby uzyskać kilka punktów jeszcze  

i będziemy uczestniczyli w konkursie, bo program modernizacji dróg w ramach tych dotacji 

rządowych wiąże się z konkursem, więc niezwykle ważne jest by uzyskać tych punktów jak 

najwięcej. Jeśli chodzi o drogi, ulice, jeśli będą pytania to będę uzupełniał. Najważniejszym dla nas 

teraz tematem w przygotowaniu się również do aplikacji o środki europejskie to jest sprawa 

łącznika, sprawa modernizacji a raczej przebudowy drogi wojewódzkiej Tuszyma-Wiśniowa przez 

Ropczyce to są dwa duże tematy, które chcielibyśmy żeby były wprowadzone do kontraktu 

Województwa Podkarpackiego, żeby były zabezpieczone środki europejskie. Nie jesteśmy tu sami, 

działamy ponadpolitycznie, siły polityczne dość mocno włączają się we wszelką pomoc. Jeszcze 

by nam zależało na większej aktywności samorządu powiatowego, mówię do obecnych tutaj 

radnych powiatowych, te sprawy musimy pilnować wszyscy razem  żeby wywierać presję na 

samorząd województwa, by takie zadanie jak droga wojewódzka, która ma prawie 50 km, łączy 

cukrownię z byłym województwem krośnieńskim, z byłym województwem tarnobrzeskim gdzie 

setki tysięcy ton teraz w czasie kampanii przywozimy buraków, wywozimy cukier, nie tylko cukier, 

inne pozostałości tej produkcji wożone są tą drogą, żeby ta droga miała odpowiedni standard  

i odpowiednią nośność, przy tych naciskach jak TIR-y wożą buraki to jest grubo ponad 11 i pół 

tysięcy na oś, nasza droga dzisiaj nie ma nawet nośności wynoszącej 7 i pół tysiąca na oś i powinno 

to być dostrzeżone, przejeżdżają też towary ze strefy mieleckiej na południe na przejście do 

Barwinka, to jest najkrótsza droga, nie ma zagrożeń typu niskie mosty i to są te argumenty, które 

nas skłaniają ku temu by wciąż absorbować władze wojewódzkie o wpisanie modernizacji tej drogi 

do kontraktu wojewódzkiego. Na dziś upracowaliśmy tyle poprzez przeróżne wystąpienia, że 

jesteśmy na liście rezerwowej, to nieźle ale to jest mało i tutaj trzeba będzie w następnej kadencji 

samorządu też zaraz od początku wywierać presję i poprosić samorząd powiatowy o podobne 

działania. Sprawa łącznika, wydawałoby się, że jest dobrze aczkolwiek wciąż nie możemy się 

doprosić by przetarg na przygotowanie warunków techniczno-ekonomicznych był rozstrzygnięty  

i nie wiem dlaczego tego przetargu jeszcze nie ma. I to też powoduje konieczność podejmowania 

tych działań związanych z naciskiem, z argumentowaniem, że dla nas łącznik jest nieodzowny. Inne 

wszelkie rozwiązania może na krótką metę, może na rok, na dwa są dobre ale to rozwiązanie jest 

najważniejsze na przyszłość dla Ropczyc i dla Sędziszowa, dla całego powiatu. Jeśli chodzi  

o inwestycje oświatowe i kubaturowe to przy podejmowaniu przed chwilą decyzji o przesunięciach 

środków finansowych i o zwiększeniu deficytu, Wysoka Rada wszystko wie. Dziękuję za podjęcie 

tej może dość trudnej decyzji związanej ze zwiększeniem deficytu pod koniec roku o 590 tys. zł. 

Chciałbym się zastrzec bo to było mówione na Komisji Rewizyjnej, że mam nadzieję, że nie 

uruchomimy tego deficytu, że nie uruchomimy tego kredytu, jednak jeśli chcemy w tym roku oddać 

to zadanie do użytkowania dzieciom, młodzieży to nieodzowne jest już dziś, teraz po tej sesji 

podpisanie umów, które pozwolą wykonawcy na realizację tych dodatkowych zadań. Jeśli byśmy 

poczekali do 15-go listopada bo moglibyśmy tak zrobić, że 15-go listopada w projekcie budżetu na 

przyszły rok będzie zapisana ta kwota na dokończenie tej inwestycji i po 15-tym listopada na 

podstawie projektu budżetu mam prawo podpisywać i pani skarbnik zlecenia, ale półtora miesiąca 

w tym terminie teraz, to inaczej przesunięcie tej inwestycji na wiosnę. Więc decyzja Wysokiej Rady 

pozwala w poniedziałek podpisać stosowne zlecenia, uruchomić już te prace zewnętrzne, które nie 

znalazły się w kosztorysie przetargowym. Informuję również, przeskakuję na inny temat ale z tym 

związany, że istnieje możliwość, że jeszcze w tym roku sfinalizujemy sprzedaż 3 hektarów w strefie 

ekonomicznej, które w tym roku nie planowaliśmy, mamy dwóch inwestorów z Dębicy, którzy  
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o ten sam teren rywalizują i będą konkurować w przetargu i mamy trzecią firmę, której nie będę 

wymieniał z nazwy, która dla nas chyba jest najważniejsza, ale która dopiero za 10 dni opowie się 

czy będzie zainteresowana uczestnictwem w przetargu czy nie. W każdym razie rysuje się 

teoretycznie możliwość sfinalizowania sprzedaży w granicach około 900 tys. zł a może i więcej bo 

to przetarg; kto da więcej to ten kupi te 3 hektary w przypadku konkurencji,  ta konkurencja wydaje 

się, że jest. Gdyby te środki zasiliły tegoroczny budżet nie ma potrzeby zaciągania wydatków 

budżetowych. Też do końca nie wiemy czy firma mimo na podpisaną umowę z nami wykonująca 

szkołę w Niedźwiadzie Dolnej do końca listopada informuję, to nikt jednoznacznie nie zapewni, że 

do końca listopada te prace zostaną wszystkie wykonane bo jeśli nie to mamy miesiąc na zapłacenie 

faktur, a więc płacić będziemy gdyby były faktury wystawione np. 10 grudnia w styczniu i już 

deficyt nie będzie uruchomiony, ten deficyt będziemy uruchamiali koło 10 grudnia i wtedy będzie 

pełna informacja z dwóch, trzech różnych źródeł. Więc dziękuję za podjęcie tej uchwały, to nam 

pozwala przyśpieszyć termin ale to wcale nie oznacza, że zadłużymy gminę w tym roku na tą kwotę 

bo być może się obejdzie bez tego kredytu. Wszystkie inne inwestycje poza tą inwestycją; budowa 

szkoły w Niedźwiadzie Dolnej są w terminie. Oddajemy w chwili obecnej budynek wielofunkcyjny 

w stanie takim, który określa przetarg, w Brzezówce. Oddajemy za dwa, trzy dni zakres robót 

modernizacyjnych na ochotniczej straży pożarnej w Lubzinie. W Lubzinie oddaliśmy już do użytku 

ujęcie wody. To są inwestycje milionowe. Bo modernizacja w Lubzinie o ile pamiętam to kwota 

ponad milion, milion dwadzieścia osiem, również milion czterysta  o ile dobrze pamiętam to ujęcie 

wody w Lubzinie. Bez mała 600 tys. to budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce. Te 

zadania kończymy finansowo. Tu są założone też grube nasze pieniądze bo dopiero jeśli chodzi  

o OSP Lubzina i ujęcie wody, te pieniądze będą wracały. Ujęcie wody mamy nadzieję rozliczyć  

w bieżącym roku ale OSP Lubzina raczej nie rozliczymy i tutaj na wkład europejski raczej 

pożyczymy pieniądze, bo tak to jest założone. Informuję, że wycofaliśmy się z przetargu bo drugi 

przetarg byłby w tym terminie bezsensowny na termomodernizację basenu. Sprawa wprowadzona 

do budżetu, odwróciliśmy negatywną decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i przyznano nam decyzją 1.730.000 tys. zł na przyszły rok do realizacji na modernizację basenu 

krytego. Chcemy jeszcze utrzymać dotację z Ministerstwa Sportu 500 tys. zł dotacji na podobny 

zakres i ten zakres zmienić. Jeśli to by się udało to byłby to majstersztyk bo w sumie na przyszły 

rok na modernizację basenu mielibyśmy tylko dotację w wysokości 2.250.000. Nasz udział musi 

być. On by wynosił w granicach tych osiemset, dziewięćset tysięcy złotych ale za te pieniądze 

myślę, że ten basen po 14-tu latach funkcjonowania znów wróciłby do jakby okresu świetności  

i standardów jakie powinien spełniać. Kończyć będziemy za 2 tygodnie Radosną szkołę  

w Niedźwiadzie Dolnej, przy szkole, to jest trzecia Radosna szkoła czyli plac zabaw, którą 

oddajemy, przypomnę Granice i przypomnę duży plac zabaw przy przedszkolu nr 2 na górce, ten 

plac zabaw kosztuje 236 tys. zł, połowa to dotacja rządowa, ostatni rok tej pomocy rządowej  

w wysokości 50% standardowych środków, związane to jest z liczbą dzieci, pewnie jesteśmy jedną 

z niewielu gmin, które w ramach czasokresu dotacji zrealizowała pełny program przy każdej szkole 

nawet tej mniejszej jak Brzezówka i Granice wybudowaliśmy te obiekty. Myślę, że w następnej 

kadencji, następna Rada powinna rozważać czy podobny program niestety nie rządowy ale czy nie 

powinniśmy wejść z budową tak zwanych małych orlików. Myślę, że teraz jest dobry czas do 

dyskusji, może nie na sesji ale w innych kręgach. Trafiliśmy z kolejnym odwiertem jeśli chodzi  

o wodę  w okolicach Mała, Niedźwiada. Teraz referat pracuje nad fizycznym ujęciem tej wody  

i włączeniem do wodociągu grawitacyjnego Niedźwiada Dolna, chcielibyśmy na koniec roku żeby 

ta woda zasiliła ten wodociąg i zabezpieczyła niezbędną większą ilość wody do oddanego do użytku 

obiektu sala gimnastyczna i sale dydaktyczne szkoły w Niedźwiadzie Dolnej. Na pewno by tej wody 

wystarczyło ponad to i pozwoliło również zasilić i prywatne osoby ale i tak w koncepcji 

przygotowania do projektu technicznego wodociągu na Łączki Kucharskie przewidujemy by 

projekt nawiązywał do połączenia tej szkoły w Niedźwiadzie Dolnej z wodociągiem i ujęciem,  

o którym wcześniej mówiłem w Lubzinie. Zatem to byłaby w przyszłości też sprawa 

doprowadzenia do Niedźwiady dużej wody głębinowej z ujęcia w Lubzinie. Mamy również pełne 

pozwolenie na budowę infrastruktury osiedla Pod pałacem czyli ulice, wodociąg, kanalizację 
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sanitarną i odprowadzenie wód, to jest bardzo kosztowna inwestycja, deszczówka. To już jest temat, 

który podrzucamy następnej Radzie. Co z tym tematem następna rada zechce robić to jest inna 

sprawa bo myślę, że mamy lepiej położone osiedle pod budownictwo wielomieszkaniowe, blokowe 

i również scalony teren o powierzchni 26 hektarów, który zawiera 180 parę działek 10-arowych  

i to jest teren, który nie wymaga tej infrastruktury - przedszkola, sklepy, szkoły, kościół i obiekty 

rekreacyjne, bo wszystko jest w zasięgu 250 metrów. Zaś teren osiedla, wcześniej wymieniony, jest 

terenem oddalonym od tej infrastruktury, wymagającym jednak jakiegoś  transportu, dowozu 

dzieci, brak całej tej otoczki. Zrobiliśmy projekty techniczne, mamy pozwolenie ale mówiliśmy 

również uczciwie właścicielom tych działek budowlanych, że trochę przedwcześnie w tym rejonie 

na budowę domów w postaci zwartego osiedla. TBS jako spółka gminna podpisał umowę na 

budowę pierwszego bloku w tym terenie, w którym szczegółowy plan zagospodarowania określa 

obszar pod budowę 9-ciu podobnych bloków mieszkaniowych i ten pierwszy blok mieszkaniowy 

jest realizowany, jest wykonana pierwsza część czyli ławy fundamentowe. Również uzyskaliśmy 

pozwolenie na kanalizację sanitarną w rejonie Checheł ulica Zielona,  dla  osiedli Granice, Brzyzna, 

mamy też pozwolenie na projekt techniczny kanalizacji ul. Kolonia ten rejon gdzie też bardzo 

intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Sądzę, że mamy projekty na około 10 

milionów zł jeśli chodzi o kanalizację. Gotowi jesteśmy do składania wniosków jeśli tego typu 

pieniądze pojawiłyby się w programach europejskich na budowę w granicach miasta tej kanalizacji 

i trochę poza miastem bo też informowałem chyba na poprzedniej sesji, że podpisaliśmy umowę na 

realizację projektu technicznego dla kanalizacji dla obydwu sołectw w Gnojnicy. Koszt projektu 

kanalizacji to bez mała 300 tys. zł, termin podobnie jak przygotowanie projektu technicznego dla 

wodociągu Łączek Kucharskich 30 grudzień przyszłego roku. Spodziewamy się, że możliwość 

wnioskowania o środki finansowe na budowę wodociągów i kanalizacji w terenach wiejskich to 

druga połowa przyszłego roku bądź pierwsze półrocze 2016 roku. Powinniśmy być gotowi ale 

niezbędne tu jest absolutne zaangażowanie społeczników, członków rad sołeckich bo uzgodnienia 

projektantów w terenie jak zawsze brną donikąd jeśli nie ma różnych rozmów lokalnych działaczy 

z ludźmi, z właścicielami różnych nieruchomości, domów, tu są zawsze olbrzymie napięcia, zwykle 

te terminy się wydłużają. Jeśli chodzi o pracę referatu, który prowadzi rozliczenia pozyskiwanych 

środków finansowych jest co robić, jest wiele inwestycji, na które otrzymaliśmy pieniądze więc te 

prace rozliczeniowe cały czas trwają, wszystko jest pod dobrą kontrolą, wszystko wydaje się, że 

powinniśmy w terminie tego roku zrobić to co planowaliśmy i zamierzaliśmy. Jeśli chodzi o oświatę 

to przygotowujemy się już do ostatecznych sprawozdań tegorocznych, które są podstawą na 

naliczenia subwencji oświatowej na rok 2015 do przyszłego budżetu. To są niezwykle ważne dane, 

one będą decydowały o wysokości tej subwencji, uruchamiamy ostatnie przedszkole, które było 

planowane w tym roku. Mam nadzieję, że w poniedziałek ten oddział w Niedźwiadzie Górnej 

zostanie uruchomiony i przygotowujemy się też do rozliczania wszystkich dotacji do 

podręczników, do rozliczania stypendium socjalnego dla dzieci, które spełniają kryteria. To 

kryterium to dochód na jedną osobę w rodzinie miesięczny, nieprzekraczający 456 zł na osobę. 

Teraz to może ulec zmianie bo chyba zbyt podniesiono wysoko dochód z jednego hektara 

przeliczeniowego dla rolników, zostanie zachwiana ta całkiem niezła proporcja, która umożliwiała 

kilkudziesięciu, bo zwykle to było w granicach sześćset, siedemset dzieci ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych otrzymywało stypendium socjalne, to też duża zapomoga. Jeśli chodzi o szkoły 

wszystko gra. Szkoły pracują. Dzieci uczęszczają na wszystkie zajęcia rozszerzające ich osiągnięcia 

sportowe czy kulturalne, dowozimy na basen, tworzymy różne zajęcia pozalekcyjne. Na wszystko 

to środki były planowane. Nie ukrywamy, że staramy się jeszcze to co jest możliwe składać wnioski 

z tej rezerwy subwencji 04, między innymi wnioski w dniu dzisiejszym wysyłamy do Warszawy, 

każde kilkanaście tysięcy złotych jest ważne i potrzebne by spiąć budżet oświaty, w tym roku nie 

będzie łatwo, jest napięty ten budżet oświatowy. Bardzo się cieszę, że udało się rozstrzygnąć 

wspólnie z Sędziszowem ważny przetarg na usługi związane z zabezpieczeniem energii 

elektrycznej dla obydwu gmin, chodzi o instytucje podlegające gminom bo wyliczyliśmy, że 

zaoszczędzimy tylko w naszej gminie, w instytucjach nam podlegających w granicach 250 tys. zł 

w przyszłym roku. Chcę w ten sposób powiedzieć, że wzrost energii cieplnej elektrycznej powinien 
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się w taki sposób skompensować, że w projektach budżetów na przyszły rok we wszystkich 

szkołach, przedszkolach, domach kultury,  nawet na basenie krytym powinna być opcja 0, jeśli 

chodzi o koszt rok do roku. To jest też dobra informacja, to jest tak jak byśmy otrzymali dotację 

250 tys. Ten krok, który zrobiliśmy, myślę, że był dobrym posunięciem. Dziękuję Referatowi 

gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w tym również panu Maciejowi Sikorze, który osobiście 

się mocno angażował wraz z pracownikami z gminy Sędziszów by dopiąć tą procedurę i zamknąć 

ten przetarg. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej mamy pełniącą obowiązki panią 

kierownik Halinę Marć. Na razie nie ogłaszam w tym momencie konkursu ale przygotowuję się do 

tego konkursu. Nie wiem, zobaczę, czy spróbuję  ja to rozstrzygać czy zostawię to jednak  po 

wyborach kandydata na burmistrza. Ale chcę poinformować, że wszystko jest prowadzone dobrze 

w Ośrodku Pomocy Społecznej. Te środki, które wydajemy są wydawane racjonalnie, 

proporcjonalnie do upływu czasu, wszystkie grupy rodzin objętych tą wrażliwością i monitoringiem 

pomocy społecznej, uważam, że te decyzje są właściwie rozstrzygane. Nie ma tu zagrożenia utraty 

środków, złego przyznawania zasiłków okolicznościowych, specjalnych czy tych stałych zasiłków 

zwłaszcza rodzinnych, teraz jest właśnie okres składania wniosków na przyszły rok. Gdyby były 

pytania szczegółowe jeśli chodzi o pomoc społeczną to jestem do dyspozycji, mam szeroką 

informację. Praca placówek kultury i sportu zgodnie z terminem wrzesień przebiega jakby na tym 

etapie rozpoczynania nowych form  aktywności kulturalno-oświatowej, w domu kultury,  

w bibliotekach, to zwykle jest druga połowa września, to zwykle jest najpierw uruchomienie pracy 

szkół, gdy już ustabilizują się podziały godzin, rozkłady zajęć w szkołach to wchodzą do pracy 

instruktorzy w domu kultury, rozpoczyna się już praca bardziej aktywna domów kultury, stałych 

form zajęć kulturalno-oświatowych. Jeszcze ostatnie imprezy plenerowe; na Czekaju: szkoła 

środowisku w tą najbliższą niedzielę, mamy też 20-lecie jednostki OSP na Granicach, w takie 

uroczystości włączają się również takie instytucje jak Centrum Kultury, czasami Centrum Sportu 

choćby w ostatnią niedzielę gdy przeprowadzaliśmy zawody sportowo-pożarnicze, w których brały 

udział wszystkie jednostki OSP z terenu miasta i gminy Ropczyce, niektóre wystawiały nawet po 

dwie drużyny, młodzieżową żeńską i seniorów, albo dwie męskie, można wyniki zobaczyć na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego zachęcam żeby popatrzeć, pogratulować trzeba Chechłom, 

Witkowicom, bo to są drużyny dobrze przygotowane i na wysokim poziomie i tam działacze OSP 

włożyli duży wkład pracy. Centrum Sportu, oprócz tego przykładu, prowadzi też działania 

organizacyjne i logistyczne wszystkich innych turniejów sportowych, teraz na poziomie szkoły 

podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, również przygotowuje i pomaga w przeprowadzeniu 

meczy, za chwilę rozpoczną się rozgrywki w siatkówkę, druga liga, to też jest pewien już poziom  

i też na tyle na ile możemy instytucjonalnie, finansowo wspieramy i pomagamy. Generalnie wydaje 

mi się, że wszystkie działania, które wykonywane są przez również i spółki gminne, których 

właścicielem jest gmina, są prowadzone zgodnie z upływem czasu. Ostatnie prace na osiedlu Północ 

związane są z przyłączeniem infrastruktury nowej, kościoła na osiedlu świętej Barbary do systemu 

ciepłowniczego. Blok budujemy, PUK buduje wodociąg pod sam blok, jak zakończą tą inwestycję 

jeśli chodzi o przyłącz taki docelowy fi 160, który będzie zabezpieczał wodę na przyszłe lata dla 

całego osiedla z szansą na podłączenie osiedla po drugiej stronie. Po drugiej tronie na tych 26 

hektarach scalonych trasujemy drogi, przyszłe ulice, które być może trzeba będzie wzmocnić 

kamieniem po kampanii cukrowniczej w okresie wiosennym by był dojazd do każdej 10-arowej 

działki wyznaczonej fizycznie w terenie i wyznaczonej w księgach wieczystych z ustalonym 

właścicielem. W chwili obecnej informujemy wszystkich właścicieli tych wymienionych działek  

o relacjach wzajemnych rozliczeniach czyli opłata adiacencka, proponujemy kompensatę  

z rekompensatą należną za drogi gminne czyli na tych 26 hektarach, 5 hektarów stanowią teraz ulice 

gminne, to własność gminy, po to żeby można było dojechać do tych wszystkich działek.  

Z niektórymi właścicielami kompensujemy tak, że wychodzi na 0 opłatę adiacencką z tym co oddali 

na rzecz tych wspólnych dróg. Informuję wszystkich, że ten krzyk, który był, że ta opłata 

adiacencka będzie wynosiła nie wiadomo ile nie sprawdził się i to jest tak mniej więcej jak żeśmy 

mówili, że nikt nie powinien stracić a wszyscy na tym powinni zarobić. Z tym tylko, że właściciele 

nowych działek budowlanych zarobią jeśli będą chcieli sprzedać lub jeśli będą chcieli te działki 
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podarować swoim rodzinom, dzieciom, wnukom pod budowę domów. Bo gdyby nie scalenie nie 

byłoby tam prawnej możliwości budowy domów jednorodzinnych, byłyby dalej uprawiane pola, 

które efektów ekonomicznych nie przynoszą. Natomiast w rachunku ciągnionym gmina  

w przyszłych dziesięcioleciach to znaczy za lat pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia będzie miała 

podatek od wybudowanych domów, podatki mieszkaniowe i w rachunku ciągnionym będzie miała 

dochody jakie tam wybudowane rodziny mogą przynosić gminie w postaci chociażby subwencji 

oświatowej na dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych, jak obrót w sklepach, 

hurtowniach, spółdzielniach mieszkaniowych związany z opłatami za ciepło, wodę, kanalizację, 

zakupy w sklepach, jeśli uda się nam utrzymać w tym mieście i w tej gminie ilość ludzi 

zamieszkałych i zameldowanych póki ten meldunek jest, na każdego zameldowanego obywatela 

mamy też udział w subwencji wyrównawczej czy w PIT. To jest też wartość dodana o czym trzeba 

pamiętać. Apeluję zawsze jeśli ktoś w różnych sprawach rozmawia ze mną i pytam czy pan, pani 

jest zameldowana, jeśli nie namawiam by się zameldować, bo tylko wtedy liczy się udział  

w subwencji wyrównawczej i liczy się udział w PIT. Więc utrzymanie liczby mieszkańców a być 

może nawet zwiększanie tej liczby w stosunku do obecnej liczby mieszkańców jest zadaniem numer 

1 dla samorządu przyszłej kadencji i będziemy to dedykować, zrobiliśmy dużo żeby to zrobić, dużo 

w sensie uruchomienia budowy nowego osiedla blokowego bo na starym osiedlu św. Barbary już 

nie było, może by się coś wcisnęło, ale w sytuacji kiedy spółdzielnia mieszkaniowa jedna, druga 

jest właścicielem wieczystego użytkowania a gmina właścicielem nie mamy możliwości prawnych 

do przymuszenia do budowy bloków, mogą dysponować tą nieruchomością w ramach użytkowania 

wieczystego na co chcą i są to inne cele. Zatem nowe osiedle blokowe, nowe osiedle tuż, granica 

jakby infrastruktury w centrum miasta pod domy jednorodzinne to szansa na przyszłość. Tłumaczę 

to dlatego, że teraz będą dyskusje pewnie w tych środowiskach zebrań osiedlowych na śródmieściu 

czy św. Barbary, o  relacje cenowe związane z wartościami zadośćuczynienia za te drogi, koszty 

przyszłej infrastruktury bo to trzeba brać pod uwagę to informuję, że jeśli chcemy realizować tak 

bardzo ważne, wrażliwe zadanie jakim jest zatrzymanie młodych ludzi, młodych rodzin  

w Ropczycach to nie tylko program 3+, ważny, istotny ale on jest mało efektywny, te uzyski, które 

rodziny mogą otrzymać z wprowadzenia w wielu gminach i u nas też z tego programu nie są tak 

istotne i ważne w tym rachunku ciągnionym za kilkanaście i więcej lat jak budowa osiedli domów 

jednorodzinnych i osiedli blokowych w którym jest znaczący udział gminy. Inwestujemy  

w przyszłość po to żeby można było w Ropczycach budować własny dom, żeby była większa podaż 

działek, inwestujemy po to żeby były mieszkania komunalne w nowo budowanych blokach. W tym 

bloku, który teraz jest rozpoczęty, budowa, będzie 8 mieszkań komunalnych czyli takich, które 

dostają rodziny o niskich dochodach ale takich, które przekraczają granice świadczeń socjalnych. 

Jeśli dochód jest tak niski jak wskazywałem 456 zł na jedną osobę w rodzinie co umożliwia np. 

otrzymanie stypendium socjalnego to jest to dochód zbyt niski by otrzymać mieszkanie komunalne. 

Taka osoba jeśli potrzebuje mieszkania to mieszkanie socjalne. Takie mieszkania socjalne chcemy 

w przyszłym roku uruchomić w II połowie roku poprzez modernizację budynku otrzymanego od 

powiatu ZOZ w Witkowicach przy ul. Kolonia. Mamy projekt techniczny gotowy pozwolenie, 

złożyliśmy już wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację w wysokości 380 tys. zł na 

przebudowę, raczej modernizację tego budynku. Jeśli tą dotację otrzymamy to dokładając swoje  

z budżetu podatnika przynajmniej w tej samej wysokości możemy otrzymać na koniec przyszłego 

roku lub wcześniej na rozpoczęcie sezonu zimowego 8 samodzielnych mieszkań socjalnych czyli 

dla tych grup ludzi gdzie są dochody bardzo niskie bo są np. takie rodziny gdzie matka sama 

utrzymuje dwójkę dzieci. Jej dochody to zasiłki rodzinne i zasiłki opiekuńcze nad tymi dziećmi. To 

jest granica powiem tak, nędzy. Jeśli taka rodzina nie ma mieszkania tylko musi wynajmować to 

mieszkanie i płacić jeszcze odstępne to są to te pieniądze, które jeśli zostaną w kieszeni tej rodziny 

to pozwolą na lepszym poziomie wychować dzieci, utrzymać rodzinę. Chcę w ten sposób 

powiedzieć, że staramy się o pozyskanie środków finansowych, staramy się co roku uruchomić 

nowe mieszkania czy to komunalne, czy socjalne żeby również ta sfera wrażliwości społecznej czyli 

te osoby, które mają niskie dochody a mają dzieci na utrzymaniu miały okazję uzyskać jakąś pomoc 

ze strony gminy. Jak będą pytania to odpowiem.            
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7. 

Radny p. Edward Marć – W imieniu mieszkańców Łączek Kucharskich dziękuję panu 

burmistrzowi, panu kierownikowi Józefowi Drozdowi za remont drogi z nową nawierzchnią 

asfaltową. Jest to odcinek od drogi wojewódzkiej w kierunku Borków Chechelskich  na długości 

ponad 2 kilometry. Dziękuję również za 2 krótkie odcinki dróg asfaltowych od tej drogi w kierunku 

zabudowań. Panie burmistrzu wiem, że budowa dalszego odcinka chodnika przy drodze 

wojewódzkiej w Łączkach Kucharskich uzależniona jest od urzędu marszałkowskiego. Wiem, że 

w tym roku budowa chodnika nie znalazła się w planie wojewódzkim i tylko dzięki panu 

burmistrzowi, jego interwencjom, zaangażowaniu chodnik będzie wykonany w miesiącu 

październiku. Za co w imieniu mieszkańców jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.  

 

Radny p. Stanisław Wrona – Panie burmistrzu mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rozbudowy 

szkoły  w Niedźwiadzie Dolnej. Czy te niespełna 4 miliony 400, które dzisiaj mieliśmy zapisane, 

że koszt do tego czasu tyle wynosi, czy to wystarczy już na tym etapie do zakończenia tej inwestycji. 

Druga sprawa to chciałem podziękować za wiaty przystankowe, które są, niektóre mogłyby być 

większe ale cieszmy się tym co mamy.  

 

Radny p. Kazimierz Niedźwiedź – Z mojej strony wielka pochwała. Mianowicie z wielkim 

rozmachem trwają prace przy modernizacji ulicy Kolonia, obecnie jeszcze bardziej przy chodniku 

na ulicy Szkolnej, a także przy chodniku przy ulicy Wyszyńskiego, u pana Tadeusza. Obserwując 

te prace widzę wielką cierpliwość ze strony tak wykonawców jak użytkowników tych dróg. 

Budowy prowadzić takim grubym sprzętem przy tak dużym natężeniu ruchu to nie jest byle co. 

Trzeba mieć wielką cierpliwość tak ze strony wykonawców, jak ze strony użytkowników. 

Obserwując to wszystko mocno podziwiam, że nikt się specjalnie nie denerwuje tylko jakoś 

współpracują ze sobą wykonawcy i użytkownicy i te roboty posuwają się naprzód. To jest sprawa 

godna podziwu.  

 

Radna p. Teresa Rachwał – Serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców dwóch dróg czyli Na 

sąsiadka i Na wójciaka. Została tam wykonana nawierzchnia asfaltowa i prosimy żeby na następną 

kadencję było więcej takich dróg, oczekiwania są duże ze strony mieszkańców. Dziękujemy 

również, że została nowo utworzona świetlica w naszej szkole. Dziękujemy, za wsparcie, 

oczywiście przy zaangażowaniu też rodziców w dużej mierze, wykonane zostały remonty i dzięki 

temu dzieci mogą tam mieć opiekę, również dzieci dojeżdżające z Borków. Też dziękujemy za 

nowo utworzoną klasę, są 2 oddziały I a i I b, ta klasa została utworzona różnymi środkami, za co  

dziękujemy panu burmistrzowi w imieniu mieszkańców i rodziców.  

 

Radny p. Grzegorz Bielatowicz – Nie wiem czy wszyscy państwo wiecie, może nie wszyscy 

słyszeliście, w sierpniu w Tajwanie miały miejsce zawody, mistrzostwa świata w sumo. Zawodnik 

z uczniowskiego klubu sportowego w Luzinie stanął tam na podium, zajął trzecie miejsce. Dlatego 

też pragnę podziękować koleżankom i kolegom radnym, mieliśmy swój udział w tym. Ta nasza 

skromna zbiórka przyczyniła się do tego, że mamy tam swój udział, że ten zawodnik mógł pojechać 

i reprezentować Ropczyce, bo o Lubzinie wiadomo. Na pewno to jest miłe dla nas wszystkich, że 

na mistrzostwach świata zawodnik z naszej gminy brał udział, zajął miejsce na podium. Również 

pragnę podziękować panu burmistrzowi, dlatego, że pan burmistrz też przyczynił się do tego, nie 

skąpiąc środków na ten wyjazd. Serdecznie dziękuję.  

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – W planie budżetu gminy na Brzezówkę było 4 zadania. Te 

zadania zostały wykonane być może, że nie w całości, jedno z nich jeszcze nie. Troszkę mają 

usterki. To pierwsze mało ma usterek i sądzę, że do wtorku będzie odbiór pierwszego etapu 

budynku wielofunkcyjnego. Za te prace w Brzezówce składam podziękowanie nie tylko panu 

burmistrzowi, jednemu, drugiemu, trzeciemu ale również pracownikom administracji gminnej, 
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którzy się zajmowali tymi zadaniami. Sądzę, że drugi etap pójdzie również tak sprawnie jak 

pierwszy. I za to bym podziękował żeby ten budynek jak najszybciej powstał.  

 

Radny p. Witold Darłak – Chciałem się odnieść do pomysłu schetynówki w Gnojnicy, prosić  

o uwzględnienie wszystkich sugestii i mieszkańców i myślę, że jeszcze konsultacje przy tej sprawie 

powinny trochę być, przynajmniej z sołtysem, radą sołecką. Te zjazdy, połączenie tej drogi, my to 

nazywamy aleje żeby było prawidłowe z drogą powiatową, chodzi o to żeby zamontować 

dodatkowe przepusty czy most żeby to połączenie było takie prostopadłe. Jest rysunek można sobie 

to skojarzyć.  Apel był taki, w referacie pana kierownika Drozda podnosiłem ten temat ale jeszcze 

się przypominam o oznakowanie drogi. Kierowcy, którzy jadą w kierunku Zagorzyc skręcają na 

takim rozwidleniu dość specyficznym w kierunku przysiółku działy. Tamtędy też przejedzie ale 

mijają skręt na lipie, bo przez przysiółek lipie można do Zagorzyc dojechać i wjeżdżają na posesje 

niektórych mieszkańców zawracają, to denerwuje, mieszkańcy się skarżą, proponowałbym żeby na 

tym rozwidleniu przy drodze powiatowej postawić drogowskaz kierujący przez przysiółek podlas, 

bo tam ta droga jest lepsza, nawierzchnia jest asfaltowa, żeby takie oznakowanie wprowadzić  

i niektórych kierowców wyprowadzić z błędu, żeby komunikacja odbywała się prawidłowo. Mam 

nadzieję, że ta inwestycja dojdzie do skutku bo ta droga jest potrzebna i na pewno by spowodowała, 

że ruch byłby płynniejszy, ta droga jest wąska, byłaby okazja ją poszerzyć choć nie bardzo sobie 

wyobrażam, są płoty bardzo blisko drogi i będzie z tym problem, mam nadzieję, że to wszystko 

będzie w tym projekcie uwzględnione.      

          

Burmistrz p.B.Bujak – odpowiedzi na interpelacje i zapytania – Pan Edward Marć mówiąc  

o chodniku w Łączkach Kucharskich przy drodze wojewódzkiej, powiem tak wymieniła się rok 

temu władza samorządowa w Rzeszowie. Jest inna hierarchia przydzielania pieniędzy tych które są 

i przyznaję, że gdyby nie było wzorowej współpracy przedstawicieli PiS-u z terenu naszego 

powiatu z zarządem wojewódzkim i urzędu miasta to by tego chodnika nie było, dlatego, że jest to 

pewnie jeden z kilku wyjątków w tym roku w województwie podkarpackim gdzie 100% nakładów 

przejął na siebie samorząd wojewódzki, absolutnie włączył się w te uzgodnienia osobiście bardzo 

aktywnie senator Zdzisław Pupa, któremu jeszcze raz dziękuję. Wielką motywacją dla niego w tej 

sprawie był pan Marian S., który jako obywatel chciał żeby marszałek zrobił w 100% chodnik  

w Łączkach Kucharskich, dzięki czemu mogłem przyrzec a Wysoka Rada to zaakceptowała  

w głosowaniu na poprzedniej sesji, że nasz udział na ten chodnik, który był planowany i mieliśmy 

w dyspozycji te pieniądze w wysokości 50% kosztów budowy, takie są reguły przyjęte 

przesunęliśmy na budowę odwodnienia między innymi być może zagrożonej posesji pana Mariana 

S., nie ukrywamy, ale przede wszystkim odwodnienia stadionu i tej dużej inwestycji, którą  

żeśmy zrealizowali, nasz projekt związany z odwodnieniem jakby z wód opadowych stadionu był 

przygotowany i mieliśmy w zakresie harmonogramu robót w przyszłym roku to zrobić, bo w tym 

roku nie starczało środków finansowych, więc Marian S. i senator Pupa przyczynili się do  

realizacji tego chodnika. Mam nadzieję, że on do końca listopada będzie zrobiony. Nasz wkład  

w tym roku to jest koszt projektu technicznego, wykonanie, przygotowanie, zrobienie i przekazanie. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku nie każą gminie Ropczyce z samorządu wojewódzkiego  

w 100% zrealizować kolejny etap na zasadzie odrobienia. Nie było to uzgadniane więc tak jakby 

pod kątem przyszłej kadencji informujemy, że te warunki były inne, bo niektóre gminy tak 

uzgadniają, wycofują się z finansowania, że w przyszłym roku one biorą na siebie 100% kosztów 

budowy a teraz przesunięcie na samorząd wojewódzki. Takich uzgodnień nie było. Pan Stanisław 

Wrona  pyta czy kwota, którą dzisiaj Wysoka Rada uchwałą zwiększyła o 590 tys. zł na tą 

inwestycję, wystarczy. Według oceny moich współpracowników wystarczy. Zastrzegam się, że 

wystarczy na oddanie budynku do użytku ale na 95%. Nigdy nie wiadomo. Natomiast informuję, 

że ta kwota nie wystarczy na wyposażenie wszystkich sal dydaktycznych i sali gimnastycznej. Te 

pieniądze powinniśmy otrzymać z Ministerstwa Sportu. Jest luka prawna, że kto nie złoży wniosku 

z protokołem odbioru czyli do użytku do końca września to w zasadzie wypada z gry w tym roku. 

Jeśli byśmy tą inwestycję oddawali w pierwszym kwartale pierwszego roku to mamy prawo 



17 
 

otrzymać te według mnie około 90 tys. zł na wyposażenie. Jeśli oddamy na koniec listopada to tych 

pieniędzy najprawdopodobniej nie otrzymamy. Jeśli zaś nie oddamy do końca roku tej inwestycji 

możemy być zagrożeni z możliwości wykorzystania środków finansowych ze środków 

europejskich i polskich, które mamy generalnie na 1 milion zł. Jesteśmy w potrzasku, z takiej winy, 

że wykonawca jest najgorszy od 20 lat z którym mamy do czynienia ale reguły przetargowe są takie 

a nie inne. Gdyby poprawka do ustawy o zamówieniach publicznych była wprowadzona rok temu 

w życie, przed przetargiem na to zadanie absolutnie ten wykonawca by tego zadania nie realizował, 

my byśmy nie stracili 700 tys. zł bo przez tą ustawę myśmy wymiernie w tym roku stracili dokładnie 

700 tys. zł. Tyleśmy musieli oddać z dotacji już nam przyznanej z uwagi na taką kwotę przetargu, 

która wyszła. Dziś się okazało, że rację mieli nasi współpracownicy, którzy ustalili wysokość 

kosztów w kosztorysie inwestorskim do przetargu na kwotę o milion wyższą. Dzisiaj musimy ten 

milion zapłacić jeśli chcemy oddać a wokół tego było przez ponad rok tyle kwasów, tyle 

problemów, pewnie się to zakończy i tak sądem i pan Kazimierz Niedźwiedź następnie występujący 

mówił o cierpliwości wykonawców i mieszkańców przy chodniku na Szkolnej, ja powiem, że  

z wielkim szacunkiem podchodzę do pracy pani Marysi Bochenek i jej współpracowników z uwagi 

na cierpliwość pracy z tym wykonawcą. Jestem gruboskórny jeśli chodzi o takie różne presje ale na 

pewno bym rąbnął parę razy pięścią w stół i byśmy zakończyli dawno już tą rozmowę.  Marysia  

i jej współpracownicy mają cierpliwość, na pewno okupią to wrzodami, zdrowiem, nie da się 

wytrzymywać tych rozmów codziennie po godzinie, po dwie, czasami po cztery w stylu jaki 

partnerzy uprawiają. Można by skończyć pracowników jakby wszyscy wykonawcy i nasi 

współpracownicy tacy byli to najprawdopodobniej zostałbym tu sam w urzędzie a pracownicy by 

wszyscy porzucili pracę, bo czasami nie pieniądze są ważne ale ważne są inne kwestie, atmosfera 

pracy, nie mówię, że to ja wywieram presję tylko presję taką wywierają nasi partnerzy, wykonawcy. 

A z drugiej strony mamy świadomość kwot dotacji żeby nie stracić, mamy świadomość jakości 

wykonania, odbioru dzieci w szkole itd.. Pan Kazimierz Niedźwiedź, ja mogę panie Kazimierzu 

pogratulować, udało się panu dopiąć ostatnią inwestycję, o której pan mówił przez 4 lata. Kropkę 

nad i chyba postawił kierownik Drozd, który gdyby nie był kierownikiem nie byłby tak żywotnie 

zainteresowany wielką współpracą z panem żeby to zadanie zrealizować, tu macie po 50% udziału, 

tak samo jak po 50% udziału w chodniku u pana Marcia ma  senator Pupa,  Marian S. z jednej 

strony i ja z drugiej bo potrafiłem się jednak z tym wicemarszałkiem dogadać, a o on był nieufny 

na początku. To zadanie pokazuje, że z PiS-em też można rozwiązywać problemy, nie bójmy się 

PiS-u, można rozwiązywać zadania, PiS absolutnie jest dla mnie konkurentem w tej kampanii ale 

też dobre strony PiS-u trzeba pokazywać. Jeszcze jeśli chodzi o pana Kazimierza Niedźwiedzia to 

ja proszę panie Kaziu niech pan rozmawia z ludźmi trzeba tą cierpliwość jeszcze mieć do samego 

końca. Cierpliwość musi być po stronie mieszkańców ulicy Kolonia, długo trwa ta inwestycja, 

przedłużyłem ją o 2 tygodnie ale to jest wielki zakres prawie 4 miliony zł. I będzie efekt naprawdę 

super ale trzeba to skończyć. Panu Tadziowi Miąso to gratuluję i współczuję, że ta inwestycja mogła 

być na początku, ale najważniejsze, że się robi.  Pani Terenia Rachwał chciałaby żeby wszystkie 

drogi w Chechłach były asfaltowe, ulice bo to miasto. Przypomnę, że tam są też niektóre rodziny, 

które nawet nie pozwolą dać skrawka  drogi mimo że przy tych ulicach są rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym. Pani Terenia wie o co chodzi, wie o kim mówię, ten asfalt mógł być wydłużony 

to dziecko na wózku już kilkunastoletnie, mama miałaby łatwiej dowozić na spacer nie po 

kamieniach, po tłuczniu, ale są takie rodziny, że powiedzą nie bo nie, nie damy żeby inni po tym 

jeździli, przecież nie burmistrz bo ja tam nie jeżdżę, nie mamy zgody, bo byłby zrobiony asfalt i to 

dziecko by sobie inaczej na wózku dojeżdżało choćby do drogi, do sklepu, na spacer, współczuję 

tylko mamie po kamieniach targać kilkadziesiąt metrów. Zostawiamy trochę do zrobienia następnej 

kadencji to jest oczywiste i jest oczywiste że te drogi asfaltowe będą budowane. Jeśli ktoś w terenie 

na koniec kadencji Wysokiej Radzie zarzucałby, że tych dróg jest za mało, może, ale było wiele 

różnych priorytetów. Drogi nie były najważniejszym priorytetem. Najważniejszym priorytetem 

były dzieci. Dzieci czyli to wszystko co związane jest z infrastrukturą dla dzieci i młodzieży, dla 

następnego pokolenia, dla młodych rodzin. Droga się rozleci po 10-ciu latach i widzimy przykład, 

że nakładki robimy po 12-tu latach na Granicach w kierunku Gajówki bo popękała i się rozlatywała, 
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w przyszłym roku już byśmy może tej drogi na pewnych odcinkach nie pozbierali, tak to została 

znowu utrzymana i każdą drogę trzeba modernizować. Natomiast dzieci przez 10 lat jeśli nie mają 

szansę pójść do przedszkola, jeśli warunki w szkole są kiepskie, najgorsze to coś tracą i to już jest 

nie do odbudowy, to zostaje poza nami. Wybudowaliśmy żłobek, otworzyliśmy kilka czy 

kilkanaście oddziałów przedszkolnych, daliśmy pracę przynajmniej 50-ciu kobietom w szkołach  

i przedszkolach, w żłobkach, bardzo wrażliwe miejsca pracy dla kobiet i oczywiście wyposażyliśmy 

szkoły w komputery i w inne pomoce naukowe, przede wszystkim te nasze szkoły są cieplejsze, 

ładniejsze, efektywniejsze i mają to co dzieci cieszy, place zabaw i jeszcze się nie dorobiliśmy 

dobrych placów sportowych. Zenku dedykuję, rozbierz to przedszkole to masz szansę w przyszłym 

roku plac sztucznej nawierzchni pod sport. Pan Grzesiu Bielatowicz, wciąż się zastanawiamy  

w jakiej formie byłoby dobrze pogratulować i za trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Tajpej 

na Tajwanie i Buszkowi, który jest medalistą mistrzostw świata w siatkówkę, u nas w Ropczycach 

w II lidze grał przez 5 lat i tu chodził do szkoły średniej ściągnięty przez klub, który jest klubem 

miejskim, my go finansujemy w 60%, ale pokazujemy w ten sposób, że chłopak ściągnięty do 

szkoły średniej tu z gimnazjum z Podgrodzia, tu mieszkał, tu trenował doszedł do mistrzostw 

świata, gdyby go tu ktoś nie zauważył w tym wieku, nie dał mu dobrych podstaw technicznych  

w siatkówkę to najprawdopodobniej zgubione 5 lat, nigdy nie byłby w kadrze narodowej na 

mistrzostwach świata medalistą. A więc staramy się równoważyć różne wydatki, bo gdybyśmy nie 

widzieli tych różnych wrażliwych wydatków na młodzież, na ludzi, na szkoły to 

najprawdopodobniej byłoby spełnione przyrzeczenie sprzed 4 lat, że wszędzie gdzie jest gniazdo 5 

domów jest droga asfaltowa, ale przesuwamy to o kolejne 4 lata, wszędzie tam powinny być na 

dzisiejszy czas wybudowane drogi asfaltowe i wszyscy którzy kandydują jako radni niech sobie to 

przyjmą za punkt honoru i dedykację na następną kadencję. Pan Nowakowski, drugi etap następna 

rada, postaraj się, zostań radnym i dogadasz się z kolegami radnymi co do tej inwestycji. Ja mam 

tutaj kontrakt do 16 listopada, nie mogę wybiegać w deklaracjach co do następnego etapu chociaż 

przyznaję, że mam prawo przedłożyć już nie Wysokiej Radzie ale do Biura Rady i do RIO projekt 

budżetu na przyszły rok. Deklaruję, że w tym projekcie budżetu na przyszły rok znajdzie się drugi 

etap budynku wielofunkcyjnego, ale tam są 3 etapy, pierwszy zrealizowaliśmy, drugi etap 

przedłożę, trzeci  będzie jeszcze za nami. Pan Witold Darłak, schetynówka, wszystko co pan radny 

powiedział to pan Józiu Drozd wraz z kierownikiem Mariuszem Wośko wdrażają w życie, zostało 

nam 2 dni żeby ten wniosek przesłać, poniedziałek i wtorek, bardzo mało czasu. Dziś 

prowadziliśmy negocjacje z jednym z przedsiębiorców z Gnojnicy Woli żeby go przekonać do 

współfinansowania tej inwestycji bo to nam daje punkty w konkursie, nie chodzi już o wielkie 

pieniądze ale temat zszedł na wiele różnych tematów, zobaczymy jak to się uda, w efekcie się udało 

kierownik daje znak. Dlatego też proszę pana sołtysa jeśli trzeba tą drogę do pana C.  

gminną poprawić to miej na uwadze bo jednak się dogadał, podpisał stosowną deklarację, co 

pozwala nam być może dostać, nie wiem ile punktów ale coś jest, czasami jeden punkt decyduje. 

W Narodowym Funduszu brakło 2 i pół punkta ale udało się odwrócić, udowodnić, że gdzieś 

zaniżono i milion 730 wróciło. Oznakowanie dróg, pan radny ma rację i pan Józiu to wdroży.  

 

8. 

Przewodniczący Rady zamknął 58 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.             

 

         

        
 

  


