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Protokół Nr LIX / 14 

z LIX sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 października 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 – 15.15. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 59 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 – bardzo proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie do 

porządku obrad dzisiejszej sesji rady miejskiej dwóch autopoprawek. Autopoprawka pierwsza do 

projektu 4.6. dotyczyłaby propozycji zwolnienia przedmiotowego budynków i gruntów związanych 

z tymi budynkami pod funkcję schronisk dla zwierząt, wzorem roku ubiegłego. W projekcie 

pierwotnym pominęliśmy to. Autopoprawka druga do projektu 4.10. - w tej autopoprawce proszę 

Wysoką Radę o zgodę na zwiększenie dotacji dla zabytkowej parafii św. Mikołaja w Lubzinie  

o 10 000 zł, na ogólną kwotę 20 000 zł. Te środki pochodziłyby ze zmniejszenia kwoty na 

projektowanie kanalizacji sanitarnej w tej parafii tj. parafia Lubzina – Brzezówka o 10 000 zł, gdyż 

te środki w tym roku w całej kwocie wykorzystane nie będą. Autopoprawka wiąże się z tym, że 

ksiądz proboszcz w swoim wniosku prosił o 20 000 zł a ponieważ sądziliśmy, że Urząd 

Marszałkowski, czyli ten trzeci poziom samorządu zrealizuje dotację w pełni uznaliśmy, że u nas 

pod koniec roku nie ma aż tak dużo wolnych środków, że wystarczy 10 000 zł ale znamy już decyzję 

Urzędu Marszałkowskiego i to jest kwota o połowę mniejsza 20 000 zł, więc tutaj przychylam się 

do prośby i sugestii Wiceprzewodniczącego Rady, by jeszcze raz rozważyć tą dotację w pełnej 

kwocie o jaką ksiądz wnioskował i przedkładam Wysokiej Radzie autopoprawkę i propozycję skąd 

wziąć te brakujące dzisiaj 10 000 zł.  

 

Przewodniczący Rady - zgłaszam wniosek odnośnie zmiany porządku obrad i wprowadzenia 

punktu 6a, który będzie dotyczył informacji z analizy oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. 

Przed dzisiejszą sesją napłynęła część materiałów dotycząca oświadczeń majątkowych tak, że jest 

możliwość wprowadzenia takiego punktu i udzielenia takich informacji. Ten punkt byłby przed 

interpelacjami i zapytaniami. 

 

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

wstrzymujących się – 1. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 20 głosów, przeciw–0, wstrzymujących się – 1. 

 

 Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 58 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.zmiany załącznika do Uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 

2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ropczycach,  



2 
 

4.2.uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,  

4.3.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,  

4.4.obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów 

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,  

4.5.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,  

4.6.zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok,  

4.7.obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej 

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.,  

4.8.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 223/2,  

4.9.oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

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

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

4.11.uchylenia uchwały Nr XLVI/484/13 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego,  

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

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

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

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

4.16.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok.  

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6a.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. 

6.Interpelacje i zapytania.  

7.Zamknięcie sesji.  

 

3. 

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z 58 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr X/90/11 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach – Kierownik 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach – pani Renata Kasprzycka.  

Projekt uchwały dotyczy uaktualnienia liczby miejsc w regulaminie organizacyjnym 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach, w związku z przekazaniem środków 

finansowych od Wojewody Podkarpackiego na utworzenie i utrzymanie jednego nowego miejsca 

od 1 grudnia 2014 roku. 

 

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

poinformował, że ww. Komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 29 października i odnośnie 

projektu 4.1. została podjęta opinia pozytywna. 

 

Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Ropczycach została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 



3 
 

pożytku publicznego na rok 2015 – Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak. 

Projekt ten dotyczy podjęcia przez państwa decyzji o zatwierdzeniu programu współpracy naszej 

gminy z organizacjami pozarządowymi. Robimy to co roku by do 30 listopada, taki jest termin 

ustawowy można było przygotować do podziału środki finansowe pochodzące ze sprzedaży 

alkoholi. Ten regulamin został wprowadzony do Biuletynu Informacji Publicznej, jest również 

informacja o jego wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w okresie dwóch tygodni, wszystko po to, 

żeby ewentualne zainteresowane podmioty, organizacje, stowarzyszenia zgłosiły jakieś potrzebne 

zmiany. Informuję, że po tych dwóch tygodniach zgodnie procedurą prawną nikt nie zgłosił żadnych 

propozycji poprawek, zatem przedstawiamy ten program w takiej formie jak rok temu  

i proponujemy kwotę 318 000 zł do podziału na cztery szczegółowo określone zadania, czyli na 

kulturę i sztukę 35 000 zł, profilaktykę przeciwalkoholową 245 000 zł, tutaj rok temu było 195 000 

zł więc zwiększenie, przeciwdziałanie narkomanii 25 000 zł podobnie jak rok temu  

i pomoc społeczna 13 000 zł. To zwiększenie wynika z większych w tym roku opłat za zezwolenia 

na sprzedaż i podawanie alkoholu. W sumie te środki finansowe pochodzące z tych opłat tak 

naprawdę, zgodnie z prawem mogą pójść tylko na profilaktykę przeciwalkoholową, nie możemy 

ich wydać na inne działy. Sądzę, że w tych organizacjach sportowych a obdzielamy środkami 

finansowymi w sumie 33 organizacje, 33 organizacje różne otrzymają tą kwotę 318 000 zł, że to 

jest dobra forma po pierwsze pobudzania działalności organizacji obywatelskich, 

stowarzyszeniowych, jest to pewna pomoc finansowa na wsparcie ich działalności nakierowanej 

też na takie wychowanie dzieci i młodzieży, by odciągać ich od ewentualnego korzystania  

w wieku dojrzałym z alkoholu a zainteresować różnymi innymi dziedzinami życia, sportu, kultury, 

rekreacji. 

 

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

ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 października pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 

4.2. oraz 4.10. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 

została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2015 rok – Kierownik Referatu Podatków – pan Ryszard Boś. 

Projekt uchwały dotyczy  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2015 rok. Zgodnie z tym projektem uchwały proponuje się przyjęcie stawek podatku od środków 

transportowych na 2015 rok na tym samym poziomie, co stawki obowiązujące w 2014 roku. 

 

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

gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 października zapoznała 

się z projektami uchwał na dzisiejszą 59 sesję rady miejskiej a to punkty: 4.3. – 4.7. dotyczące 

stawek podatków na 2015 rok od środków transportu, od nieruchomości, zwolnień z podatku od 

nieruchomości, obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, 

punkt 4.8. dotyczący nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 223/2  

i punkt 4.9. ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Wymienione projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji. 

 

Radny pan Zenon Charchut - przewodniczący Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poinformował, że ww. Komisja obradowała w dniu 28 

października. W wyniku przeprowadzonej analizy pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał 4.3., 

4.4., 4.5., 4.6., i 4.7. przedłożone na 59 sesję rady miejskiej w sprawach stawek podatków  

i zwolnień w podatkach.  
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Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że ww. Komisja 

na posiedzeniu w dniu 28 października pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach 

bieżących i podatkowych tj. projekty od 4.3. – 4.7. oraz od 4.10. do 4.16. wraz z poprawkami do 

4.10. tj. zwiększenie dotacji o 10 000 zł i do 4.6. – uwzględnienie schronisk dla zwierząt oraz do 

4.16. – zmiany wynikające z projektu 4.10. 

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok 

została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej 

przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 

podatkowy 2015 -  Kierownik Referatu Podatków – pan Ryszard Boś. 

Projekt dotyczy obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Zgodnie z tym 

projektem proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 

11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015  

z kwoty 61,37 zł na kwotę 48,80 zł za 1 q żyta. Stawka 48,80 zł jest stawką obowiązującą w roku 

2014, w związku z tym nie przewiduje się wzrostu podatku rolnego na rok 2015. 

 

Radny pan Witold Darłak – na Komisji ds. rolnictwa zaproponowałem troszkę większe obniżenie 

tego podatku, zaproponowałem 46 zł. Moja propozycja nie przeszła, nie było pozytywnego 

głosowania, również odnośnie podatku od nieruchomości była propozycja na Komisji Rewizyjnej, 

żeby ten podatek troszkę obniżyć bo uważam, że podatki są dość wysokie w naszej gminie. Nie 

spotkało się to z aprobatą członków Komisji, więc nie będę tu wnioskował, chciałem tylko 

zasygnalizować, że taka sytuacja na Komisji ds. rolnictwa i Komisji Rewizyjnej miała miejsce.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – niestety muszę zareagować, bo ja rozumiem szerokie 

dyskusje nad projektami uchwał przedłożonymi przez burmistrza na komisjach, po to są komisje. 

Tam jest spektrum różnej dyskusji na temat przedłożonych projektów w szerszej płaszczyźnie. Tam 

są również pracownicy, specjaliści, którzy przygotowują dane rozwiązania pod określone projekty. 

Zawsze można doprosić jeszcze innych specjalistów i gdyby wniosek złożony przez pana 

przewodniczącego Klubu PiS padł tylko na tej komisji, znając zresztą opinie komisji nie był 

przedłożony dzisiaj na sesji to uznałbym to jako merytoryczną dyskusję bez jakichś pobudek 

związanych z efektem skali. Jeśli dzisiaj mimo wiedzy, że komisja była przeciwna takiemu 

projektowi pan przewodniczący proponuje obniżkę znaczącą podatku gruntowego i wszystkich 

innych podatków gminy na 2015 rok, to ja traktuję tą wypowiedź jako typową wyborczą propozycję 

- a ja chciałem wam obniżyć podatki na przyszły rok jeszcze więcej niż propozycja całej rady bo 

rada zaproponuje wszystkie podatki zamrozić czyli utrzymać na niezmienionym poziomie a to 

oznacza, jeśli chodzi o podatek gruntowy znacząco obniżyć a to oznacza, że mamy wszyscy 

świadomość jako radni, że będziemy mieli w 2016 roku znacząco mniejsze przychody bo to jest 

zawsze razy dwa. Ta różnica o którą nie uchwalimy podatków w stosunku do określonego progu 

przez Ministra Finansów to o tyle nam subwencję wyrównawczą odbiją, my się z tym godzimy. 

Jeśli ktoś proponuje – a ja proponuję dużo niżej i będzie to mówił na wielu spotkaniach, czy  

w rozmowach indywidualnych z osobami, które płacą te podatki a oni, czyli pozostali radni nie 

chcieli mojej propozycji podjąć i obniżyć tych podatków, to jest demagogia wyborcza. Powiem tak, 

dzisiaj uderzmy się w piersi i zapytajmy czy wszyscy tu na tej sali płacimy w terminie podatki, te 

gruntowe też, ja bym zobaczył czy wszyscy się uderzą w piersi i powiedzą, że w terminie płacą 

należne podatki do gminy z których utrzymujemy wiele różnych ważnych aspektów  a  również te 

społeczne. Dzisiaj możemy pokazać ile w drugą stronę wydajemy na rodziny wielodzietne, rodziny 

pozbawione części rodziców w poszczególnych miejscowościach. Na każdym zebraniu to cytuję - 

w niektórych miejscowościach wpłacony podatek roczny jest niższy niż kwota, którą przekazujemy 

tylko do rodzin o niższych dochodach, rodzin patologicznych, rodzin wielodzietnych. Jeśli skala 
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podatków, które mamy, na 10 różnych podatków 8 jest w wysokości około 50% maksymalnej 

stawki pozwala na stwierdzenie, że dalej w gminie mamy za wysokie podatki, to ja uważam po 4 

latach podsumowania jako trochę demagogii wyborczej i się dziwię, że pan przewodniczący na 

koniec psuje tą w miarę dobrą, odpowiedzialną decyzję całej rady za możliwości rozwojowe gminy. 

Ci, którzy mogą powinni płacić wysokie podatki. Wciąż powtarzam, że główny ciężar podatków 

wpływających do gminy to podatki od działalności gospodarczej spółek, które są w posiadaniu 

zagranicznym  to Cukrownia, Wytwórnia Pasz, UTC, Zakłady Magnezytowe, które są może nie  

w rękach zagranicznych ale polskich prywatnych, to jest 80% płaconego podatku i ten podatek od 

działalności gospodarczej dlatego jest dość wysoki, żeby zysk nie szedł tylko i wyłącznie za granicę 

tylko, żeby tu wspomógł m.in. kulturę, pomoc społeczną, przedszkola, oświatę i pozwolił na wyższy 

poziom podnieść tą infrastrukturę, drogi po których jeżdżą również dostawcy dla tych firm. Jeśli 

uważacie, że w dół, jeśli klub PiS, bo ja nie wiem czy to jest wniosek samego pana radnego Darłaka, 

czy to jest wniosek całego klubu PiS, bo to jest jeszcze inne zagadnienie, mogę inaczej traktować 

jako burmistrz wniosek pojedynczego radnego a inaczej traktować wniosek całego klubu. Ja 

rozumiem, że się nie skończy ta dyskusja na tej sali, bo gdyby się skończyła, gdybym był pewien 

nie podnosiłbym w tej sprawie głosu i dyskusji ale jeśli ona ma być toczona później w wielu 

domach, na wielu spotkaniach, że oto my chcieliśmy obniżyć podatki ale tamci nie, to psujemy tą 

dobrą do tej pory współpracę w sprawach zasadniczych. Byliśmy zgodni i razem braliśmy 

odpowiedzialność z trudne decyzje. Podatki należą do kategorii trudnych decyzji, ktoś je musi 

podnieść bo później wszyscy chcemy, żeby znalazły się środki finansowe chociażby na udział  

w realizacji wielu zagadnień. Ja dziś powiem tak, jeśli wojewoda podjęła przedwczoraj decyzję  

o przyznaniu nam na wniosek infrastrukturalny, drogowy dla Gnojnicy Woli kwotę 1 500 000 zł  

i my musimy z własnego budżetu wyłożyć do tej miejscowości 1 500 000 zł na to zadanie, to 

zapytam pana radnego skąd chce wziąć te środki finansowe, kiedy Gnojnica Wola i jej wszyscy 

mieszkańcy płacący podatki do budżetu gminy rocznie nie wkładają więcej niż 350 000 zł ze 

wszystkich łącznie podatków i udziałów, pytam skąd? Z Czekaja i proponujemy obniżyć na tym 

Czekaju od gospodarki znacząco podatki. Proszę mi wybaczyć, że się trochę irytuję bo to jest takie 

proste, ja dobry kandydat na burmistrza wam obniżę i zrealizuję to i owo a ten drugi wzbrania się 

przed obniżeniem podatków. Zamroziliśmy podatki nie dlatego, że są wybory tylko dlatego, że była 

bardzo niska inflacja w tym roku a zasadą przez cztery lata, którą wszyscyśmy uznali to jest 

wysokość inflacji plus 1% i to jest główna podstawa ale próba przebijania tej propozycji jeszcze  

w dół jest absolutnie propozycją pod wybory i demagogiczną.  

 

Radny pan Witold Darłak – w kilku słowach odniósłbym się do pana burmistrza. Rozumiem, że ta 

propozycja to jest też jeden z punktów wyborczych pana burmistrza bo do tej pory, przez wszystkie 

lata podatki podnosiliśmy i było to różnie, nie tylko były podnoszone o wskaźnik inflacji. Nie było 

pana burmistrza, nie wiem czy burmistrz ma precyzyjne dane o ile proponowałem obniżki tego 

podatku. Oczywiście podatki musimy wszyscy płacić, to nie ulega wątpliwości. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - wszyscy płacimy? 

Radny pan Witold Darłak – oczywiście. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - mam wyciągnąć listę? Nie chcę was tutaj zawstydzić 

bo gdybym wyciągnął listę to by się okazało, że niektórzy musieliby się wstydzić. 

Radny pan Witold Darłak – nie ukrywam, to jest mój punkt programu wyborczego, jeżeli burmistrz 

już na temat wyborów wchodzi, mam prawo chyba do reprezentowania takiego. Uważam, że 

przedstawianie takiego programu jest odpowiedzialne i na pewno nie zrujnowałoby całego 

przewidzianego, chociaż jeszcze nie znamy dokładnie projektu budżetu na przyszły rok. Jest to 

kwota o wiele niższa niż pieniądze, które w różnych inwestycjach zostały słabo pozyskane lub 

musieliśmy zwracać. Proszę mnie nie oskarżać o demagogię bo każdy ma prawo do prezentacji 

swoich poglądów i każdy widzi to ze swojego punktu widzenia, takie prawo w wolnym 

demokratycznym kraju myślę, że wszyscy mają. 
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Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 została podjęta 

przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2015 rok – Kierownik Referatu Podatków – pan Ryszard Boś. 

Projekt uchwały dotyczy określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. 

Również w tym projekcie proponuje się przyjęcie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 

na tym samym poziomie, co stawki obowiązujące w roku 2014. Projekt uchwały ma de facto 

również charakter obniżenia stawek określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu  

z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych w 2015 roku. 

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok została 

podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 2. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 

rok – Kierownik Referatu Podatków – pan Ryszard Boś. 

Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.  

W związku z tym, że projekt tej uchwały różni się od projektu w roku ubiegłym, przeczytam jego 

zapisy. Zgodnie z tym projektem uchwały: § 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 

budynki i budowle zajęte na potrzeby cmentarzy. 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 

grunty, budynki i budowle zajęte pod działalność sportową nie związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, grunty lub ich 

części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności bibliotekarskiej oraz kulturalnej z wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 

budynki, grunty lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej. 5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, 

grunty lub ich części zajęte na cele pomocy społecznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej. W tym miejscu będzie punkt 6, który jest nowy w tym roku: „Zwalnia 

się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części o powierzchni nieprzekraczającej 100 m2, 

zajęte wyłącznie na usługi naprawy obuwia”. Punkt 7 wynikający z autopoprawki: „Zwalnia się od 

podatku od nieruchomości budynki, grunty lub ich części zajęte pod funkcję schronisk dla 

zwierząt”. W przeciwieństwie do uchwały z roku ubiegłego nie ma tutaj punktu, który zwalniał 

grunty, nieruchomości do powierzchni 20 m2, gdyż od 1 stycznia będzie to rozwiązanie ustawowe. 

 

Radny pan Dariusz Skórski – proszę nie potraktować tego jako demagogię wyborczą, panie 

kierowniku dlaczego jest wyłączenie budynków dotyczących naprawy obuwia, dlaczego nie ma np. 

dotyczącego naprawy odzieży. Nie wiem bo nie miałem tego na komisji, muszę o to dopytać bo za 

chwilę ktoś podniesie larum w mieście, że zwolniliście szewców a nie fryzjerów, czy agentów 

ubezpieczeniowych, czy to wynika z ustawy bo nie wiem, proszę o wyjaśnienie.  

 

Pan Ryszard Boś - Kierownik Referatu Podatków - zapis ten został zaproponowany przez 

burmistrza, ma związek z zebraniami wiosennymi, jakie odbyły się na terenie miasta i gminy 

Ropczyce, gdzie mieszkańcy Ropczyc zarzucali, że ze względu na wysokie podatki od 

nieruchomości trudno jest utrzymać się szewcowi, na tamten czas nie było żadnego szewca na 

terenie miasta, w związku z tym podjęto decyzję, aby taki zawód, który można powiedzieć, że jest 

zawodem ginącym mógł funkcjonować na terenie gminy Ropczyce. Zapis, że jest to tylko do 

powierzchni 100 m2 ma spowodować, żeby to faktycznie dotyczyło tylko małych przedsiębiorców, 

którzy prowadzą tą działalność zajętą na naprawę obuwia.  
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Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok została podjęta przy: za – 

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

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, 

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

2014 r. – Kierownik Referatu Podatków – pan Ryszard Boś. 

Projekt dotyczy obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.. Zgodnie z tym projektem uchwały 

proponuje się obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., przyjmowaną jako podstawę do 

naliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ropczyce na rok 2015 z kwoty: 188,85 zła za 1 m3 

na kwotę 171,05 zł za 1 m3. Kwota 171,05 zł jest to stawka obowiązująca w podatku leśnym na 

2014 rok. 

 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. została podjęta przy: za – 

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

 

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ropczycach, 

działka 223/2 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 

pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Ropczyce, jako działka 223/2 o powierzchni ogólnej 10 

arów 77 m2, z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości. Jest to działka położona przy ul. 

Przemysłowej w Ropczycach. 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 223/2 została podjęta 

przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

– pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. § 1. Przyjmuje się 

przedstawione przez Burmistrza Ropczyc i zaopiniowane pozytywnie przez Gminną Komisję 

Urbanistyczno-Architektoniczną wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, (które 

zostały doręczone Wysokiej Radzie) dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny: - plan nr 1 osiedle budownictwa 

jednorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej w Ropczycach, - plan nr 2 zbiornik retencyjny wody na 

pograniczu Łączek Kucharskich i Ropczyc dawny obręb osiedle Chechły,  - plan nr 3 komunikacji 

– drogi publicznej stanowiącej odcinek docelowej ulicy łączącej ul. Przemysłową z ul. Ks. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Ropczycach, - plan nr 4 usług komercyjnych budowlanych i składów  

w Ropczycach w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej, - plan nr 5 budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego i usług w Ropczycach (rejon ul. ul. Pałacowej, Rzeszowskiej),  - plan nr 6 drogi 

publicznej zbiorczej łączącej drogę krajową nr  4  w Brzezówce z ul. Przemysłową poprzez 

skrzyżowanie z ul. Kolejową w Ropczycach w  ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 stracił ważność 

na części obszaru z uwagi na uchwalenie planu nr 12, - plan nr 7 terenu usług w zakresie obsługi 

zbiorowej komunikacji samochodowej w Ropczycach PKS,  - plan nr 8 przy ul. Przemysłowej  

w Ropczycach,  - plan nr 9 w Ropczycach przy ul. Mickiewicza – kompleks sportowy,  - plan nr 10 

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

ul. Skorodeckiego, na obszarze tego planu zostało przeprowadzone scalenie nieruchomości, - plan 



8 
 

nr 11 terenu drogi publicznej - łącznika drogi krajowej nr 4 z projektowaną autostradą A4 - odcinek 

na terenie miasta Ropczyce, - plan nr 12 obszaru: w Brzezówce – w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz 

w Ropczycach – w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej – Etap I. § 2. Uznaje się za 

aktualne: studium wymienione w §1 jak i plany miejscowe wymienione w § 1 w zakresie zgodności 

z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym a także w aspekcie aktualnych potrzeb 

rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Ropczyce.  

 

Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została podjęta przy: za – 

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

 

4.10. 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 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytku. Przyznaje się dotację celową na prace konserwatorskie, łącznie  

z autopoprawką w wysokości 20 000 zł na parafię św. Mikołaja w Lubzinie. Zakres robót obejmuje 

konserwację estetyczną ołtarza poprzez złocenie i polerowanie fragmentów ołtarza wraz  

z remontem drewnianych figur. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – zdaję sobie sprawę, że jest to pewna forma czyszczenia 

budżetu wiadomo, że chodzi o zwiększenie 10 000 zł z wykonania dokumentacji na kanalizację  

w Brzezówce, dlatego między innymi nie jestem przeciwko temu ale apeluję, żeby w przyszłym 

roku w budżecie to zadanie inwestycyjne znalazło swoje miejsce i zostało zwiększone o te 10 000 

zł.  

 

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 – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/484/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały 484 z 23 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego. Uchyla się podjętą uchwałę w 2013 roku w której udzielano pomocy finansowej na 

zadanie pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa  

w m. Łączki Kucharskie wraz z budową chodnika dla pieszych w wysokości 180 000 zł.  

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/484/13 Rady Miejskiej w Ropczycach  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

4.12. 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 13 530, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zaopatrzenie  

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

kwota z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób 
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fizycznych. Projekt uchwały upoważnia burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań, również do 

podpisania umowy w związku z realizacją tego zadania.  

 

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

na 2015 rok została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.13. 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 również zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2015 rok. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2015 kwoty 27 000 zł na 

zadanie  „Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy”. Źródłem 

pokrycia zobowiązań będzie w 2015 roku kwota z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych. Projekt uchwały upoważnia burmistrza do 

zaciągnięcia zobowiązań również do podpisania umowy w związku z realizacją tego zadania.  

 

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

na 2015 rok została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

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

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

Projekt dotyczy również zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 rok. Postanawia się  

o zabezpieczeniu w budżecie 2015 środków finansowych w wysokości 32 000 zł na zadanie  

inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku OSP w Małej”. Źródłem pokrycia będą również 

dochody własne gminy. Również projekt uchwały upoważnia burmistrza do zaciągnięcia 

zobowiązań oraz do podpisania umowy w związku z realizacją tego zadania.  

 

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

na 2015 rok została podjęta przy: za – 21 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 dotyczy  zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków 2015 roku lecz na 

zadanie „Postaw na doświadczenie” w wysokości 276 192, 31 zł. Źródłem pokrycia zobowiązań  

w 2014 roku w kwocie 11 566,93 zł będą środki z dofinansowania Unii Europejskiej oraz środki  

z budżetu państwa. W 2015 roku łączna kwota realizacji wynosi 264 625, 38 zł, również środkami 

wydatkowymi będą środki z dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt 

uchwały również upoważnia burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku oraz upoważnia 

burmistrza do podpisania umowy w związku z realizacją tego zadania.  

 

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

na 2015 rok została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.16. 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. Zwiększa się dochody budżetu 

w 2014 roku o kwotę 198 566,93 zł, zmniejsza się dochody w wysokości 36 000 zł. Tabela nr 1 

przedstawia poszczególne zmiany. Największą grupą zwiększająca dochody są wpływy z tytułu 

różnych opłat, dzierżaw w ramach jednostek oświatowych. Grupa zmniejszająca wynika  

z projektu na który nie otrzymaliśmy dofinansowania – trasy rowerowe. Tabela nr 2 przedstawia 

poszczególne zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków. W paragrafie 2, w związku  

z autopoprawką do projekt 4.10. nastąpiła zmiana w uchwale, gdzie łącznie dokonuje się 
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przeniesienia pomiędzy planowanymi wydatkami w wysokości 187 214 zł. Przesunięcie dotyczy 

zwiększenia dotacji celowej na konserwację zabytku w parafii św. Mikołaja w Lubzinie  

a zmniejszenie będzie dokonane z zadania inwestycyjnego pn. „Projektowanie kanalizacji 

sanitarnej dla m. Brzezówka”. Tabela nr 3 przedstawia poszczególne przesunięcia między 

wydatkami poszczególnych zadań, poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 21 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak – Informację na sesji traktuję też zawsze jako informację Wysokiej 

Rady, suwerena, spółek, które są własnością gminy, po to również żeby na bieżąco była informacja 

bardziej szczegółowa kierowana do radnych oprócz komisji. Również ta informacja jest jak zawsze 

sądzę przedmiotem do ewentualnych pytań czy formułowanych wniosków, czy interpelacji. Jak 

zwykle zaczynam od infrastruktury drogowej, więc chciałbym poinformować z radością, o czym 

już wcześniej w swojej wypowiedzi wspomniałem, że nasz wniosek do programu schetynówka 

złożony do końca września został w miarę szybko rozpatrzony tak jak i inne wnioski wszystkich 

gmin i powiatów w województwie podkarpackim i został zaakceptowany pozytywnie. Zatem mamy 

kolejną dotację na przyszły rok do naszej pracy w wysokości milion 485 tysięcy złotych. Będzie 

modernizowany ciąg dróg o długości około 3 kilometrów, w zasadzie wszystkie te drogi są  

w rejonie sołectwa Gnojnica Wola i mam nadzieję, że znacząco przyczynią się do poprawy stanu 

technicznego przepustów, dróg, rowów i ten układ komunikacyjny na 15 lat będzie zabezpieczony, 

tym bardziej, że niektóre poważne przepusty w tym rejonie i tak wymagałyby prac 

modernizacyjnych i kosztowałyby też środki finansowe znaczące. Nie mówię, że idące w setki 

tysięcy złotych ale znaczące. Dziękuję więc stosownym referatom: gospodarki komunalnej  

i mieszkaniowej i pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju za dobrze przygotowany wniosek. 

Też informuję Wysoką Radę, że inny program z dotacji programu rządowego w skrócie 

schetynówka jest na ukończeniu. W chwili obecnej 97% prac zostało już zrealizowanych na ulicy 

Kolonia, wykonawca kończy te prace, trwają inwentaryzacje, prace wykończeniowe, estetyzujące, 

pewnie potrwają jeszcze kilka dni i generalnie możemy się rozliczać z tego zadania i to jest zadanie, 

które jeszcze raz przypomnę w sumie kosztowało gminę 4 miliony 170 tys. zł, w tym dotacja  

z budżetu państwa wynosiła milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy mogę się mylić o 10 tys.. W tej 

kwocie są wszystkie środki na projekty techniczne, na wykup nieruchomości, na podziały, na 

kontrakty, samych aktów notarialnych było chyba 46, z tyloma kontrahentami żeśmy 

współpracowali by wycenić wartość gruntów, podzielić, włączyć. Sądzę, że warto tą drogę 

zobaczyć, prywatnie pojechać i zobaczyć. Po pierwsze jest to rejon o największej intensywności 

zabudowy mieszkaniowej w ostatnich kilku latach i sądzę, że będzie się w tym kierunku rozwijał, 

po drugie będzie to jedna z najpiękniejszych ulic w Ropczycach, ulic z infrastrukturą taką jak 

chodniki, częściowe oświetlenie, częściowa droga rowerowa i wiemy, że Sędziszów w tym podziale 

dotacji uzyskał też promesę czyli pozytywną decyzję na przyznanie dotacji czyli możemy się 

spodziewać, że te 850 metrów drogi brakującej dobuduje, że nasza ulica Kolonia nie będzie 

zakończona w polu, będzie miała dalszy ciąg myślę, że za rok o tym czasie. To też oznacza, że 

musimy trochę zintensyfikować inne działania w Witkowicach by mieszkańcy nie uznali, że bliżej 

im do Sędziszowa, bliżej im z dziećmi do szkoły, do przedszkola, że tam lepiej, łatwiej, to jest 

pewnego rodzaju wyzwanie. Informuję, że zakończone zostały prace modernizacyjne na ulicy 

Słonecznej czyli na osiedlu Czekaj, droga Na pociaska w Niedźwiadzie, zakończyliśmy prace na 

budowie chodników w Ropczycach mały parking przy kościele, chodnik na Szkolnej, chodnik na 

Leśnej, chodnik w Gnojnicy Woli. Wycofana uchwała Rady o współfinansowaniu budowy 

chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łączkach nie oznacza braku tej budowy, chyba od dziś lub 

wczoraj rozpoczęły się prace na budowie tego chodnika za kwotę około 360 tys. bo dokładnej oferty 

z przetargu firmy z Niedźwiady, która złożyła ofertę wygrała i rozpoczęła prace nie pamiętam, ale 

to będzie na pewno około tej kwoty. Zostały dwie drogi do modernizacji, wykonawca potwierdził, 
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że do 1 listopada wykona, sądzę, że pogoda będzie, Niedźwiada i Mała i te dwie drogi będą 

wykonane. Na ten rok plany wszystkich robót większych drogowych po przetargach jakby zostały 

zakończone na 1 listopada. To jest dobry termin bo w listopadzie różnie bywa z pogodą, z aurą 

można się spodziewać kilku dni a może i opady śniegu czy zimna mżawka więc jesteśmy 

przygotowani do odśnieżania, do utrzymania przejezdności dróg, chodników, jesteśmy po 

przetargach, umowy są podpisywane i wykonawcy już wiedzą, że w przypadku zagrożenia są 

gotowi do utrzymania wszystkich dróg gminnych na terenie miasta i gminy. Wszystkie planowane 

większe inwestycje oświetleniowe jak w Gnojnicy Dolnej na granicy z Gnojnicą Wolą, jak  

 Niedźwiadzie w centrum, jak ulica Zielona najwyższe wzniesienie i zjazd, jak ulica Witosa  

i Konopnicka zostały wykonane i świecą, mam meldunek, że świecą czyli też na 1 listopada, taki 

był cel. Dziękuję współpracownikom z referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej  

i wszystkim tym, którzy pomogli współpracując, radni, sołtysi z właścicielami żeby można było 

słupy ulokować na obcych nieruchomościach. Mamy w przygotowaniu do montażu 3 wiaty 

przystankowe w Okoninie jedna i dwie w Chechłach te najgorsze, pozostanie jeszcze jedna  

w Chechłach, pozostanie na podsłońcu, być może na podsłońcu uda się zlecić, dedykuję to od razu 

kierownikowi panu J.Drozdowi. Wypłacamy dodatki mieszkaniowe, miesięczna wypłata dodatków 

mieszkaniowych to kwota 6.800, te środki trafiają do mieszkańców głównie bloków, tych o niskich 

dochodach, tych gdzie są rodziny wielodzietne, jest to jeden z elementów wspierania rodzin  

o niższych dochodach i rodzin wielodzietnych. Tyle o infrastrukturze drogowej, myślę, że plan 

generalnie na ten rok w większości zrealizowany. Dalej jest utrzymanie zieleni, dalej jest 

przygotowanie do jak najlepszej możliwości utrzymania dróg gminnych, wozimy tam żużel, jeśli 

jeszcze gdzieś jest niezbędna potrzeba jednym czy dwoma samochodami naprawy dróg gminnych 

to staramy się to czynić. Parę dni temu spotkałem się z dyrektorem departamentu w Ministerstwie 

Administracji i Cyfryzacji od też remontu obiektów popowodziowych, też pytałem o szczegóły co 

przyniesie przyszły rok żeby się ewentualnie przygotowała gmina, urząd gminy do możliwości 

składania właściwych wniosków, żeby to nie było w terminie jednego miesiąca gdy przyjdzie już 

pismo, więc pewne zamiary są przygotowane. Jeśli chodzi o poważne inwestycje, które realizuje  

w chwili obecnej gmina, kubaturowe, to wspomnę, że największą inwestycją, która nadal jest  

w toku to rozbudowa szkoły w Niedźwiadzie. Spodziewam się, że za miesiąc pod koniec listopada 

inwestycja będzie zamknięta, zakończona ale nie będziemy robili przyśpieszenia, które 

pozwoliłoby uzyskać decyzję na użytkowanie. Też rozmawiałem w Ministerstwie Sportu parę dni 

temu by była zgoda na przesunięcie ostatniej transzy dotacji na ten rok w kwocie 45 tysięcy  na 

styczeń bo chcielibyśmy przenieść decyzję na użytkowanie na pierwsze dni stycznia i wtedy 

dopiero uruchomić możliwość korzystania z tych pomieszczeń przez dzieci. Jeden miesiąc nie 

zbawi dzieci a powoduje stratę około 140 tys. złotych na doposażenie sal dydaktycznych i sali 

gimnastycznej. Takie są przepisy, że w czwartym kwartale jeśli jest decyzja na użytkowanie nie 

można z nią nic zrobić, nie można wykorzystać na dofinansowanie, stąd teraz trochę przeciąganie. 

Nie zdążyliśmy do 30 września, nie było możliwości to musimy powoli wykańczać do końca 

listopada i spokojnie przygotować się na po świętach do oddania tej szkoły. Prace przebiegają te, 

które tam są dodatkowe dobrze bo jest i pogoda ku temu. Informuję, że budynek wielofunkcyjny  

w Brzezówce na tym etapie jest zakończony. Będziemy po 15 listopada przygotowywać się do 

spraw związanych z przetargiem. Podobnie jest w Lubzinie, też ten etap jest zakończony. Cyfra 

kosztu budowy budynku w Brzezówce 600 tys. zł na okrągło, to Lubzina modernizacja OSP to 

kwota razem wszystko milion sto tysięcy. Przetarg milion dwadzieścia osiem, nie było robót 

niezbędnych dodatkowych albo te, które były udało się skompensować tymi, które generowały 

oszczędności, natomiast jeśli policzymy zakup 200 krzeseł, chyba 400 stolików i reszty drobnego 

wyposażenia to będzie to stanowiło kwotę inwestycji w tym roku milion sto tysięcy zł. Jeśli chodzi 

o termomodernizację budynku basenu to informuję, że ten przetarg nie wyszedł i dobrze bo 

mielibyśmy kłopoty gdybyśmy tam przyśpieszyli, podpisali umowę z wykonawcą. Teraz trwają 

negocjacje, też była rozmowa z ministrem sportu parę dni temu o zgodzie na przeniesienie jednego 

punktu z umowy podpisanej na dotację z Ministerstwa Sportu na modernizację basenu w kwocie 

pół miliona zł na inne zadanie które byśmy chcieli przygotować żeby nie pokryło się z dotacją  
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z narodowego funduszu, miejmy nadzieję, że uda się to dopiąć i cała kwota 500 tys. zł będzie 

przeznaczona z Ministerstwa Sportu na modernizację i cała kwota milion siedemset trzydzieści 

tysięcy zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska też zostanie zaangażowana w remont  

i modernizację basenu bo on tego już potrzebuje i tego wymaga żeby był na poziomie nowego 

zmodernizowanego basenu w Pustkowie czy w Kolbuszowej niedawno oddanego. Szkolny plac  

w Niedźwiadzie Dolnej jest prawie na ukończeniu, do 1 listopada, taki był termin. Kwota 236 tys. 

zł  koszt, połowa dotacji z budżetu państwa. Mamy decyzję na użytkowanie ujęcia wody  

w Lubzinie. Jest to ujęcie dające 37 metrów sześciennych wody na godzinę. Dziś nie ma obaw na 

terenie miasta i gminy Ropczyce, że braknie naszej wody, nawet w przypadku długiej suszy. Ta 

woda jest wystarczająca żeby do każdego mieszkańca, który takiej wody oczekuje na terenie 

Lubziny i Brzezówki była dostarczona pod właściwym ciśnieniem podkreślam to słowo i nadwyżki 

tej wody bardzo znaczące mogą być reeksportowane do Łączek a wia przez Łączki do Niedźwiady 

i wszystko robimy żeby taki model, projekt był przygotowany na odpowiednie aplikowanie czyli 

wnioskowanie o środki europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej 

perspektywie. Wszystko jest na dobrej drodze żeby fizycznie być może na koniec roku została 

podpięta szkoła rozbudowywana w Niedźwiadzie Dolnej pod ujęcie głębinowe na granicy 

Niedźwiady i Małej. Być może, że pełna dokumentacja na to pozwalająca będzie w terminie 

troszeczkę późniejszym ale żeby nie było zarzutu, że wybudowaliśmy szkołę i niestety nie mamy 

tam wody, mamy wodę wreszcie i nie ma obawy, dla potrzeb tej szkoły wody wystarczy, jeszcze 

znaczące nadwyżki zasiliły społeczny wodociąg w Niedźwiadzie Dolnej.  Trwa budowa kanalizacji 

deszczowej dla ulicy Sportowej czyli wszystkich obiektów stadionowych i przejęcia wody 

opadowej z rejonu obwodnicy, mamy nadzieję, że zostanie w terminie skończone, do końca 

listopada i że resztę ubytków w asfalcie wszystko ładnie wyasfaltujemy, zabezpieczymy. Byłyby 

to w zasadzie końcowe inwestycje kubaturowe, oprócz tych, o których nie mówiłem bo Wysoka 

Rada zna z poprzednich informacji na sesjach i sądzę, że to też jest w zasadzie pełna realizacja 

zadań na ten rok w zakresie poważnych inwestycji kubaturowo sieciowych. PUK również 

zakończył modernizację przewidzianą na ten rok i nawet I kwartał przyszłego roku sieci wodociągu 

na terenie miasta. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego została na ten cel wykorzystana 

i też mamy w dużym stopniu pewnie w granicach 80 paru procent główną sieć na terenie miasta 

zmodernizowaną, na nowo i pewność dostaw wody, co nie znaczy, że gdzieś czasem jakaś zgrzewka 

nie puści, jakaś uszczelka nie spowoduje wycieku. Dzisiaj byliśmy w Urzędzie Marszałkowskim  

z panem kierownikiem pozyskiwania środków pomocowych Mariuszem Wośko i otrzymaliśmy 

nagrodę w konkursie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: przyjazna wieś, dotyczy to 

Niedźwiady, pod uwagę zostały wzięte inwestycje społeczne, więc też działania związane z domem 

kultury i ze szkołami. Generalnie nie chodzi  o nakłady inwestycyjne jak nakłady na tak zwane 

miękkie wydatki, społeczne. Otrzymaliśmy wyróżniający dyplom i w nagrodę telewizor, który  

w którymś przedszkolu się przyda bo w tym domu kultury telewizor już jest. Nie wiedziałem, że 

dostaniemy taką nagrodę bo niekoniecznie musieliśmy ten dom kultury wyposażyć. Jeśli chodzi  

o gospodarkę przestrzenną, udało się w tym miesiącu po dwuletnich negocjacjach kupić prawie 

hektar gruntu. Tej ceny w tym roku nie zapłacimy, akt notarialny opiewa na kwotę 253 tys. 

zapłacone w 3 ratach w przyszłym roku. Mamy teraz 7 hektarów własność gminy i to jest też 

powiększenie majątku gminy, kapitału gminy niezwykle ważnego i cennego nie tylko dlatego, że 

kupiony jest po dobrej cenie i ten hektar i poprzednie w ostatnich 3 latach tam działki, 

nieruchomości  ale dlatego, że kilka dni temu w Warszawie miało miejsce spotkanie Państwowej 

Agencji Informacji Inwestycji Zagranicznych przy udziale ministra gospodarki i wicepremiera  

w jednej osobie i pani wiceminister od inwestycji gdzie 16 najlepiej przygotowanych terenów pod 

inwestycje po jednej z każdego województwa zostało wyłonionych w drugim konkursie, jeśli 

chodzi o województwo podkarpackie to konkurowało chyba 68 terenów inwestycyjnych z czego 4 

były nominowane a z czterech nominowanych Ropczyce ten właśnie obszar tych 7 hektarów  

w szczególności jeśli chodzi o połowę tego obszaru 3 hektary 20 arów jest w strefie ekonomicznej 

bo warunek strefa ekonomiczna, warunek położenie, uzbrojenie i otoczka społeczna z tym związana 

czyli klimat inwestycyjny. Wpływ na to miała też agenda jakby  wojewódzka w Rzeszowie tej 
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centralnej Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, to jest agenda podległa 

marszałkowi, stąd na dyplomie, który uroczyście otrzymaliśmy jest podpis i marszałka  

i Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Ten teren będzie promowany przez państwo przez 

rząd. Ktoś kto zainwestuje na tym terenie może ubiegać się o dotacje rządowe na inwestycje. Bardzo 

wzmacnia nas to w negocjacji. Do tego statuetka. Zamieścimy to na stronie internetowej. To jest 

wartość nie w dyplomie i statuetce tylko wartość w certyfikacie. To oznacza dla inwestorów 

różnych, również dla zagranicznych, że teren jest bezpieczny pod każdym względem i teren jest 

atrakcyjny również jeśli chodzi o inwestowanie bo z tym się wiąże kapitał, który przygotowuje na 

przykład pan dyrektor Mariusz Pilch w szkole, młodzież, ludzie wykształceni, gotowi pracować na 

wysoko jakościowych stanowiskach pracy. To wszystko sprawia, że uwzględniono i położenie  

i uzbrojenie. To poprawia nasze notowania w negocjacjach z firmą Rolls-Royce i być może jest to 

kropeczka nad i, w konkurencji z innymi dwoma lokalizacjami, poczekamy, zobaczymy, będziemy 

informować, czy to się uda czy nie to możemy liczyć na inne inwestycje. W przetargu mamy  

w najbliższych kilku dniach teren, który też był przygotowany w jednym kawałku półtora hektara 

koło cukrowni. I w przetargu jest budynek, drugi przetarg, po byłej poczcie w Lubzinie. 

Spodziewam się, że obydwa może uda się sprzedać i to też będzie planowany dochód dla gminy.  

A mam nadzieję, jeśli chodzi o nieruchomość inwestor też zainwestuje swój kapitał w obiekty  

i w miejsca pracy. Oświata. Jesteśmy po dniu edukacji narodowej. Dziękuję tym z Wysokiej Rady, 

którzy mieliście czas wzięliście udział, również dziękuję państwu sołtysom, przewodniczącym, 

którzy przyjęli zaproszenie, rozumiem, że ktoś pracuje, czy sprawy rodzinne ale jeśli jest czas jeśli 

weźmie się udział to jest ważne, nie musimy zawsze i wszędzie ale czasami starajmy się w takich 

momentach uczestniczyć. W przygotowaniu jest projekt dochodów i wydatków na przyszły rok. 

Dzisiejsza uchwała Wysokiej Rady o podatkach lokalnych jest bardzo ważnym elementem wkładu 

do tego projektu dochodów. Jeśli chodzi o subwencję oświatową to ona wzrosła rok do roku na 

razie o 650 tys. czyli będziemy mieli okrągłe prawie 22 miliony subwencji oświatowej, była niższa 

na bieżący rok o 650 tys.. To nie jest ostateczna decyzja bo jeszcze jedno sprawozdanie poszło tak 

zwane SIO. Jeszcze mogą być modyfikacje tej kwoty na plus lub na minus. Natomiast mamy dużo 

większe wydatki niż na bieżący rok w oświacie. Rozbieżność jest w granicach milion dwieście. 

Potrzeby przedłożone przez Zespół Oświaty dotyczące wszystkich instytucji oświatowych są 

wyższe od bieżącego roku o milion osiemset pięćdziesiąt a subwencji mamy więcej o 650 tys.. Nie 

byłoby to zmartwieniem gdyby nie to, że minister finansów uznał, że kwota udziału naszej gminy 

w udziale w podatku dochodowym od PIT-u czyli podatki osobiste będzie mniejsza w przyszłym 

roku o 2 miliony niż jest w tym roku. To jest problem. Nie wiem skąd się to ministrowi wzięło, te 

wyliczenia, będę rozmawiał z panią skarbnik i z kierownikiem referatu podatkowego, będziemy 

może pisemnie pytać, jeśli nie będzie zmiany to jest nasza trochę trudniejsza sprawa. Wypłacane 

jest dofinansowanie rodzicom dzieci, które miały bezpłatne zakupy podręczników do szkół - kwota 

145 tys.. Otrzymaliśmy kolejną kwotę 64 tys. zł z MEN-u na uzupełnienie wyposażenia świetlic 

szkolnych. Kolejną bo poprzednią dostaliśmy chyba 2 miesiące temu jest 53 tys. zł. Jeśli chodzi  

o sprawy edukacji, oświaty, wszystko inne jest w porządku i przebiega kształcenie i wychowywanie 

zgodnie z przyjętymi terminami, procedurami.  Jeśli chodzi o Centrum Sportu to też zadania są 

realizowane. Młodzież, dzieci i nie tylko, korzystają z różnych obiektów sportowych. Kłania się 

potrzeba drugiego remontu kapitalnego, obiektu, który był bardzo mocno wykorzystywany - orlik 

pierwszy, 7 lat temu wybudowany przy Zespole Szkół nr 2. Tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych 

korzystało z tego orlika, wymaga remontu. Będę pytał o nakłady, ale w projekcie budżetu musi się 

jakaś kwota znaleźć, wyszacowana do końca do uchwalenia budżetu by mogła umożliwić remont 

też w przyszłym roku konieczny. Będziemy rozmawiać, rozmowy się zaczęły jak zdobyć pieniądze 

na ewentualny następny etap dostosowania obiektów pod nowymi trybunami dla potrzeb 

lekkoatletyki. To jest też zadanie do realizacji. Będę proponował zapis w projekcie budżetu na 15 

listopada by systemowo przygotować projekty dla wszystkich szkół na terenie naszej gminy pod 

kątem sztucznych nawierzchni boisk wielofunkcyjnych. Słowo wielofunkcyjne oznacza; 

nawierzchnia sztuczna i pod piłkę nożną i pod siatkówkę i pod koszykówkę. Projekty po to żeby 

można było wzorem Radosnych szkół czyli tych zrobionych placów zabaw systematycznie, co 
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roku, przez kolejne 4 lata po dwa, po trzy boiska budować poszukując pieniędzy na gotowe projekty 

z różnych źródeł i wyposażać szkoły też w nowoczesną, niezbędną, sportową infrastrukturę. 

Wszystko idzie dobrze, tylko tyle, że brakuje 2 punkty by na jesień Błękitni będący dziś w V lidze 

byli liderem, by można było z ufnością patrzeć w sezon wiosenny rozgrywek, który powinien 

doprowadzić do awansu do IV ligi. Taki stadion, taka infrastruktura, takie miasto nie może nadal 

grać w V lidze. Stąd dziękuję, że Wysoka Rada zgodziła się podzielić nadwyżkę dochodów z opłat 

za alkohol na sport żeby dać szansę i utrzymać siatkówkę w II lidze bo to też jest promocja tego 

sportu, takiego narodowego sportu można by powiedzieć w Ropczycach, II liga to jest zaszczyt bo 

mamy chyba tylko 3 drużyny Podkarpacia w III lidze i ekstraklasę Resovię. Natomiast w piłce 

nożnej jesteśmy daleko nieadekwatnie do zaplecza i kapitału jaki posiadamy bo nasza młodzież, 

juniorzy młodsi starsi grają w I lidze z powodzeniem, zwłaszcza ten sezon absolutnie  

z powodzeniem, kapitał jest a później na poziomie wieku juniora starszego i seniora coś się dzieje 

i przepaść, i trzeba by to poprawić. Centrum Kultury, domy kultury. Przebiega wszystko mniej 

więcej zgodnie. Gdybyście mieli państwo jakieś podpowiedzi, sugestie dla pani dyrektor, dla 

pracowników, która to przyjmuje i bardzo chętnie skorzysta z różnych podpowiedzi. Podobnie 

Biblioteka też jest aktywna, stara się za wszelką cenę nawiązywać współpracę przede wszystkim 

ze szkołami, to jest dobry kierunek, z domami kultury żeby przyhołubić dzieci od najmłodszego 

wieku do biblioteki, do książki, do spotkań z autorami, pisarzami, ciekawymi, interesującymi 

ludźmi, to jest też ważna praca biblioteki, wizerunkowa i przysposabiająca w przyszłości 

czytelników. Szukamy dla Biblioteki pieniędzy, i Biblioteka; pani dyrektor i pracownicy i my 

samorządowcy, na wzbogacenie księgozbioru, na unowocześnienie zbioru, na technologiczne 

sprawy i też będziemy się przyglądać na przyszły rok i na przyszłe lata jak można wykorzystać 

środki rządowe dla poprawy bazy biblioteki bo tutaj mamy przed sobą poważne wyzwania. Jeśli 

chodzi o bibliotekę miejską, jeśli chodzi o niektóre filie, w tym Witkowice, w tym Lubzinę to trzeba 

się do tego też projektowo i w strategiach finansowych też przygotowywać. Pomoc społeczna. 

Dziękuję pani pełniącej obowiązki kierownika Halinie Marć, że wraz ze współpracownikami sobie 

radzi, nie ma większych problemów, środki wydajemy zgodnie z potrzebą chwili, późna jesień, 

potrzeba zabezpieczenia problemów różnych. Dziękuję radnym i sołtysom za wszelką pomoc, 

konsultacje i wskazywanie trudnych warunków bytowych ludzi żeby jeszcze przed mrozami 

próbować zadziałać. I dziękuję pani kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Ropczycach Renacie Kasprzyckiej, że wspólnie z naszymi współpracownikami zadbała o to, że 

pozyskaliśmy środki z PFRON-u w wysokości około 200 tys. zł, że przeprowadziliśmy udanie 

przetarg, zakupiliśmy duży dostawczy BUS w pełni standardowy i możemy ten niezły 5-letni 

Mercedes BUS przeznaczyć na potrzeby sportu i dowozu dzieci z różnych form kultury czy 

zespołów sportowych. Zmienimy zarządzanie naszym małym transportem w postaci autobusu 

szkolnego i BUS-u na inną formę w najbliższych dwóch tygodniach to ustalimy żeby wprowadzić 

to w życie z dniem 1 stycznia. Ten nowy Mercedes na 20 czy 22 osoby wzbogacił majątek gminy 

o te środki transportu nowoczesne i przydatne. Dziękuję za tego typu działanie, sugestie, 

podpowiedzi bo to zwykle burmistrz przyjmuje na siebie jako sukcesy a za tymi sukcesami 

drobnymi i całościowymi szereg stoi pracowników, współpracowników, musi być zespół, nigdy nie 

ma jednej osoby. Informuję Wysoką Radę, że mam nadzieję, że sąd w Ropczycach zostanie 

przywrócony zgodnie z wypowiedzią publiczną dwukrotną Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 

lipca. Jeśli z dniem 1 lipca, nie będziemy chyba dalej już rozdzierać szat, kreować nowych pism, 

wywierać presji na Ministerstwo Sprawiedliwości bo to powinno się stać za tego rządu. Gdyby było 

powiedziane reszta sądów przywrócona zostanie samodzielność z dniem 1 stycznia to oznaczałoby 

dla mnie obawy, że może się różnie stać po następnych wyborach, po następnie sformułowanym 

rządzie przed 1 stycznia, bo zawsze może być tak, że jeszcze raz minister Gowin może wrócić na 

funkcję ministra sprawiedliwości i powiedzieć, że 44 przywrócone to jest i tak za dość a reszta 

siedzieć na ławie filii, a nie chcemy być za długo filią Dębicy, chcemy pilnowania i przywrócenia 

instytucji okołopowiatowych, niezależnych od powiatu ale tworzących podstawę dla Ropczyc do 

bycia stolicą powiatu i utrzymania tego powiatu. Dziękuję Wysokiej Radzie bo nasze stanowiska 

jednoznaczne, nasze wystąpienia do ministra, pisma, uchwały Rady, rozmowy z sądami; 
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apelacyjnym, okręgowym, tworzenie klimatu poparcia, myślę, że to jest wywieranie presji, ona jest 

niezbędna. Tak jak presja wywierana poprzez kilkanaście tysięcy podpisów na konieczność 

projektowania i budowy łącznika łączącego zjazd z autostrady w Borku Wielkim z E4. Tak jak 

presja, którą wywieramy na Marszałka i Starostę w kwestii zajęcia się w sposób szczególny 

nadwyżką dzików i saren na naszych polach na terenie naszej gminy. Mam odpowiedź 

wicemarszałka Pióro z Urzędu Marszałkowskiego, którą poprosiłem aby państwu skserowano, żeby 

każdy radny się zapoznał z tą odpowiedzią. Absolutnie się z nią nie zgadzam, to jest dla mnie 

przykład, że ludzie, rolnicy mają rację gdy na zebraniach nam mówią, że jako władza, traktując  

i nas, burmistrza i radnych i wyżej położonych ludzi; starostę, marszałka i ministrów jako władzę, 

że władza w tym stanie nie radzi sobie z problemami albo ignoruje rzeczywiste problemy zwykłego 

człowieka. Bo jeśli mówi się przez  dwa, trzy lata, jest nadwyżka populacji dzików i saren, nie 

możemy skutecznie uprawiać naszych pól sadząc ziemniaki, siejąc kukurydzę, nawet i zboża są 

niszczone, zróbcie coś z tym, mija kolejny rok, nic się nie robi, a w odpowiedzi marszałek 

bagatelizuje problem, to w takim razie ja uważam, że ludzie mają rację mówiąc, że ta władza jest 

nieudolna bo ta władza jest absolutnie oderwana od problemów ludzi. Bo albo rozwiązujemy 

problemy albo nie. Jeśli minister mówi; są środki ku temu, proszę aby odpowiedzialne instytucje 

zwróciły się o te środki i zleciły nadzwyczajny odstrzał a marszałek mówi, nic się nie dzieje, jak 

chcecie i macie problem to ja wydam zarządzenie żebyście odstraszali te dziki od miasta ale musicie 

za to zapłacić, sobie to przeczytacie to mniej więcej taka puenta. Uważam, że nie czują problemu. 

A ten problem jest u ludzi. Jeśli więc niektórzy radni chodzą po domach i rozmawiają z ludźmi to 

przekażcie to marszałkowi, że to nie są przelewki bo odpowiadamy my tu na dole przede wszystkim 

za nich, czasami się wstydzimy. To tak przy okazji bo na poprzedniej sesji był apel. Uważałem, że 

jeśli zwykły człowiek na zebraniu to mówi i burmistrz pisze, to jest mało to ja to rozumiem, takich 

wystąpień jest wiele, ale jeśli cała Rada podnosi problem, na ostatniej Radzie mówiłem, że to jest 

problem dla naszego powiatu całego, to nie jest problem nawet dla powiatów bieszczadzkich, ktoś 

by powiedział, co oni tam płaczą w tych Ropczycach w centrum województwa blisko stolicy 

Rzeszowa, gdzie prawdziwe lasy i prawdziwa zwierzyna jest w lasach bieszczadzkich, beskidzkich, 

to tam powinny być dziki i sarny, oni nie wnoszą, że są problemy a tu gwałt czynimy. Byłem  

w Wysowej i zjeździłem miejscowości, tam nie uprawiają ziemniaków, tam nie ma pól z kukurydzą 

tylko łąki i wypas albo koszenie łąk, tam są krowy, tam są owce i bardzo dobrze, to bardzo cieszy, 

ale tam sarna, dzik nie potrafi zrobić żadnych szkód; czy więcej trawy zje, niech zje, ona odrośnie 

i tak jej jest za dużo. Ale u nas gdzie są pola jeszcze uprawiane to spróbujmy się zmierzyć z tymi 

problemami. Jestem gotów jako burmistrz współfinansować wydatki w tym celu tylko odpowiednie 

instytucje jeśli mają instrumenty prawne, a minister pisze, że mają, niech się wezmą do roboty.  

Z tej sesji apeluję jeszcze raz do Marszałka i do Starosty i do Powiatowego Lekarza Weterynarii 

żeby na poważnie potraktowali uchwałę Wysokiej Rady.  

 

6a. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedłoży informację z analizy oświadczeń majątkowych 

na koniec kadencji, będzie to dotyczyć burmistrza Ropczyc oraz radnych. Informacja 

przewodniczącego Rady: w związku ze złożeniem przez radnych oświadczeń majątkowych  na 

koniec kadencji wykonując obowiązek ustawowy dokonałem ich analizy. Stwierdziłem, że wszyscy 

radni spełnili obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym dotyczący złożenia 

oświadczenia na 2 miesiące przed upływem kadencji. Według posiadanego stanu wiedzy  

i możliwości przeprowadzenia analizy, nieprawidłowości nie stwierdziłem. Ponadto nawiązując do 

informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z analizy oświadczeń majątkowych za 

2013 rok przedstawionej na poprzedniej sesji informuję, że wymienieni wówczas radni, którzy 

mieli uchybienia w swoich oświadczeniach majątkowych byli zobowiązani przez urząd skarbowy 

do skorygowania nieprawidłowości w terminie do 24 października bieżącego roku, wszyscy radni 

to skorygowali czyli zostało to wykonane przez radnych.  Wojewoda Podkarpacki realizując 

zadania nadzorcze nad samorządami gmin przesłał informację, że w oświadczeniach na koniec 
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kadencji złożonych przez Burmistrza Ropczyc oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Ropczycach – nieprawidłowości nie stwierdzono.   

Ponadto informuję, że na podstawie ustawy o systemie oświaty została przekazana informacja  

o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ropczyce w roku szkolnym 2013/2014 – jest dostępna 

w Biurze Rady. 

6. 

Radny pan Marek Fic – bardzo cieszy informacja na temat tej dróżki schetynówki, gdyż most jeden 

i drugi, nie tyle sama nawierzchnia co przepusty wymagają jak najszybszego remontu tak, że bardzo 

dobra informacja dla naszego sołectwa. Jednocześnie chciałem podziękować za oddany chodnik  

a także część sprzętu na boisko sportowe szkolne, w zasadzie namiastkę boiska bo to jest tylko taki 

plac utwardzony ale mimo to bardzo młodzież się cieszy i bardzo często z  tego placu korzysta. 

Wracając jeszcze do chodnika przyłączył się również do podziękowań ksiądz proboszcz bo jednak 

trochę wykroczyliśmy poza ramy pasa drogowego i zejście do kaplicy jest również w ramach tego 

projektu tak, że bardzo dziękuję za wykonanie tych dwóch zejść.  

 

Radny pan Piotr Raś – chciałem podziękować w imieniu rady sołeckiej za inwestycje  

w Niedźwiadzie, coś ich tam było, na pewno było ich dużo w tej kadencji. Jeszcze mamy wiele do 

zrobienia. Dołączając do tego co pan powiedział w sprawie tej dziczyzny ten wicemarszałek jeśli 

doszedł do takiego stanowiska to niech sobie poczyta na temat dziczyzny bo w Bieszczadach na 

pewno dzików nie ma. Tam są watahy wilków i dzik z wilkiem nie będzie żył w zgodzie na pewno 

i to wszystko jest u nas.  

 

Radny pan Edward Marć – w imieniu mieszkańców Łączek Kucharskich dziękuję panu 

burmistrzowi za doprowadzenie do realizacji budowy dalszego odcinka chodnika przy drodze 

wojewódzkiej w stronę kościoła. W tym tygodniu prace zostały rozpoczęte. Dziękuję również 

burmistrzowi i kierownikowi panu Józefowi Drozdowi za  podjęcie decyzji w sprawie wykonania 

w  najbliższym czasie  betonowego zjazdu, zejścia z drogi wojewódzkiej na ścieżce prowadzącej 

do szkoły podstawowej w Łopuchowej. Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa uczniów, dla 

bezpieczeństwa mieszkańców.  

 

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź – korzystając z tego, że kadencja naszego samorządu kończy się 

a jednocześnie nie wiemy co przyniesie 16 listopada, dlatego pragnę poruszyć pewne problemy, 

pewne sprawy, które są uważam bardzo ważne. Mianowicie w wielu miastach ojczyzny naszej 

istnieją ulice a nawet mało powiedzieć ulice, aleje Jana Pawła II, w Ropczycach tego nie mamy. 

Wnoszę w tym miejscu, w tej chwili, aby to w przyszłości wziąć pod uwagę, żeby oczywiście jakaś 

ważna ulica powstała. Następną sprawą jest sprawa mojego rejonu Witkowice-Pietrzejowa. Chodzi 

mi o to, że w ubiegłym roku na zebraniu środowiskowym, które się łączy Witkowice – Pietrzejowa 

została podjęta uchwała o nadaniu szkole podstawowej w Witkowicach imienia państwa 

Dębińskich, tam chodzi o ojca i syna a także zmianę ulicy Szkolnej także na ulicę Dębińskich,  

w przyszłości trzeba mieć to na uwadze. Bardzo proszę i wnoszę o to, aby się to kiedyś stało. Ojciec 

Dębiński, to był Henryk był profesorem na KUL, jego syn Ludwik był ambasadorem Polski przy 

ONZ, obaj już niestety nie żyją ale żyje wnuk, który nazywa się Paul   jest profesorem uniwersytetu 

ekonomii w Strasburgu. Rodzina państwa Dębińskich to jest rodzina szlachetna, zasłużona, godna 

upamiętnienia tego moim zdaniem wielkiego rodu. Żyją jeszcze ludzie w moim rejonie, którzy tych 

ludzi pamiętają. Oni dbali o miejscowych mieszkańców, co znam z relacji naocznych świadków, 

byli uznawani jako dobry pan. Przeważnie pan gnębił podwładnych. W naszym przypadku 

Dębińscy są szanowani, uznawani jako dobrzy panowie. Zostali pozbawieni w czasie zawieruchy 

wojennej swoich majątków, które posiadali, nie chodzi o oddanie ale pozostała sława, pozostała 

cześć. Pragnę, aby to pozostało na wieczne czasy upamiętnione.  

 

Radny pan Dariusz Mormol - w imieniu swoim i pani dyrektor publicznego przedszkola nr 2, 

nauczycieli i rodziców pragnę serdecznie podziękować za utworzenie i sfinalizowanie 
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nowoczesnego placu zabaw na Osiedlu Św. Barbary. Dzięki temu, że plac zabaw jest otwarty dla 

wszystkich mieszkańców stał się ulubionym miejscem relaksu i odpoczynku dla dzieci a zabawy 

ruchowe i sprawnościowe sprawiają dzieciom wielką radość, uczą współdziałania w grupie, dzieci 

nabywają umiejętności socjalizacji. Dziękuję również za wykonanie progu zwalniającego na ul. 

Żeromskiego, który na pewno poprawi bezpieczeństwo na Osiedlu Św. Barbary. Cieszę się panie 

burmistrzu, że jest pan otwarty na ciekawe i wartościowe pomysły, które są wdrażane w życie, nie 

chodzi tylko o plac zabaw ale szereg inwestycji na osiedlu Św. Barbary, a nawiązując do 16 

listopada nie ważne jakie będą wyniki ale dedykuję nam wszystkim bardzo ważne słowa „Niewiele 

warte są nasze życie i nasze działania bez świadomości, że służymy innym ludziom”.  

 

Radny pan Stanisław Wrona – minęło 12 lat, kiedy byłem radnym w radzie miejskiej reprezentując 

moje sołectwo Niedźwiada. Poznałem tu wielu dobrych ludzi, którzy stali się moimi znajomymi, 

kolegami, przyjaciółmi, za to wam serdecznie dziękuję nie tylko kolegom radnym ale również 

pracownikom urzędu, kierownikom referatów, sołtysom. Dziękuję przede wszystkim bardzo mocno 

paniom z biura rady bo wprowadzały przez te lata, kiedy byłem radnym taką atmosferę rodzinną, 

właśnie taką jak mam w domu, dziękuję wam serdecznie panie. Dziękuję również panu 

przewodniczącemu rady za atmosferę przyjazną, dobrą nie tylko na obradach sesji, czasami bywał 

też na komisjach. Na koniec muszę podziękować za współpracę panu burmistrzowi, jego 

zastępcom, w sumie przez te kilka lat byliśmy tutaj razem, za te inwestycje za które już pan sołtys 

dziękował ale ja również się do tego przyłączam i życzę powodzenia wszystkim.  

 

Radny pan Dariusz Skórski – oczywiście też podziękuję za inwestycję w mojej miejscowości  

w Lubzinie. Odnośnie drogi, która została zniszczona przy budowie ujęcia wody w Lubzinie proszę 

o odpowiedź czy w tym roku jeszcze przed zimą uda się coś nawieźć w ramach tej gwarancji 

wykonawcy. Najgorszy odcinek to jest ta droga zaraz za magazynem, tam jest dziura na dziurze, 

gdyby ewentualnie to nawieźć.  

 

Radna pani Teresa Rachwał - chciałam bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców osiedla Chechły 

oraz mieszkańców Okonina, czyli naszej wspólnoty parafialnej Św. Anny podziękować za 

wykonanie parkingu przy naszym kościele, oczywiście ksiądz proboszcz też jest bardzo wdzięczny 

i my parafianie, że możemy parkować na takim ładnym parkingu, nie błotnistym tylko 

utwardzonym.  

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski - wiele uczestniczę na spotkaniach różnych, na zebraniach, 

pojawiają się problemy typowo rolnicze. Jest tu wiele problemów związanych z rolnictwem. 

Dawniej na terenie gminy działał taki zespół ludzi, którzy byli oddani rolnikom a przede wszystkim 

śp. pan Sąsiadek. Do niego jak się zaszło to rolnik wychodził z uśmiechniętą buzią bo wiedział  

o co chodzi. Dobrze by było, żeby odtworzyć w przyszłej kadencji taką komórkę, która by tym 

rolnikom pomagała a zwłaszcza tym starszym ale i młodzi by na pewno skorzystali, dlatego jest 

apel do pana burmistrza, gdy wygra te wybory, żeby się zastanowić nad utworzeniem tej komórki 

rolniczej. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – korzystając z okazji, że jest ostatnia sesja robocza w imieniu moich 

wyborców, mieszkańców Śródmieścia i ogólnie gminy również chciałbym podziękować panu 

burmistrzowi, podziękować panom kierownikom, wszystkim współpracującym za to, co udało się 

nam wykonać w tych 4 latach. Nie wspominam już poprzednich 4 lat bo tamto się już zapomniało, 

ale te 4 lata według mnie były naprawdę bardzo owocne, za to serdecznie dziękuję  

i mam nadzieję, że pan burmistrz następca, też nie powiem, kto to będzie bo nie wiem będzie 

kontynuował w dalszym ciągu wszystkie sprawy, które zostały rozpoczęte, będzie kontynuacja tych 

zadań, które są w tym momencie rozpoczęte, żeby nie zawieść mieszkańców, którzy mam nadzieję 

pewnym radnym powierzą te obowiązki w dalszym ciągu. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim 
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za współpracę i życzę, żebyśmy szesnastego mogli się w pełnym gronie się spotkać bo to jest loteria, 

od tego jest naród, żeby zdecydował.  

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – traktuję część wypowiedzi jako informacje  

i odniesienie się do kwestii Marka Fica, pana sołtysa Rasia czy pana Edwarda Marcia itd.  Przy 

wypowiedzi pana Kazimierza Niedźwiedzia mam takie pytanie do pana radnego, czy mówiąc  

w kontekście braku takiej znaczącej alei, ulicy o nazwie Jana Pawła II miałeś na myśli drogi 

Kazimierzu może, żeby tej najpiękniejszej nowej ulicy Kolonia nadać nazwę Jana Pawła II, nie 

wiem. Jak tak myślałeś to powiedz, bo tu nie chodzi o jakieś skróty myślowe. Mówisz, że trzeba, 

tylko którą zmienić. Powiedziałem, że będzie to najpiękniejsza ulica w Ropczycach, jeśli ty miałeś 

na myśli nadać jej nazwę Jana Pawła II składaj taki wniosek. To jest moje pytanie, niekoniecznie 

retoryczne. Mam uwagę do twojej wypowiedzi o Dębińskich. Nie chciałbym tutaj wdawać się  

w jakieś dyskusje, generalnie nie wiem czy nie powinieneś przemyśleć swojego stanowiska. Ja 

pochodzę ze wsi, na pewno nie jestem potomkiem magnatów ani szlachty, tylko synem małorolnego 

chłopa i uważam, że magnateria wywiozła z Polski, bez żadnych obaw zaraz na początku okupacji 

hitlerowskiej wszelkie swoje dobra wagonami. Nie oni na nie zapracowali. Jeśli dzisiaj przyznają 

się do polskości, do rodowodu to szacunek dla nich i chwała ale nic więcej. Ani nie zamierzam jako 

burmistrz występować w pierwszym szeregu, żeby nosić, wybijać ich medale, nosić ich sztandary, 

ani nie zamierzam ograniczać ich dorobku w historii, który mieli w zakresie nauki, kultury, pełny 

szacunek i chwała ale też nie uważam za stosowne, żebyśmy nadawali ich imieniem szkoły, 

zmieniali nazwy ulic, tym się z tobą różnię. Żeby nie było tak, że ja mam absolutnie komunistyczne 

podejście, mój ojciec działał w Armii Krajowej i to była przybudówka raczej nie robotnicza, bo to 

były Bataliony Chłopskie. Proszę mnie nie posądzać, że historycznie jestem nastawiony przeciwko 

byłej kasie burżuazyjnej w Polsce, nie. Tyle tylko, że mieli wszelkie środki ku temu, by z pokolenia 

na pokolenie mieć więcej zasobów inteligencji, niż ty czy ja i dlatego są dzisiaj tam, gdzie są na 

stanowiskach rektorów, na stanowiskach naukowych, to się nie stało za przyczyną jednego 

pokolenia a wiele pokoleń takich jak twoi i moi przodkowie na to pracowali. Jeśli chcesz nadawać 

nazwy ulic to powiedz to na wsi na zebraniu, zobaczę jaka będzie reakcja, bo jeśli to tylko tu mówisz 

to nie zamierzam wychodzić przed szereg, żebym pierwszy chciał zmieniać nazwę ulicy czy 

nadawać szkole imię. Pan Dariusz Skórski, oglądniemy tą drogę bo jeśli rzeczywiście panie Józiu 

ten odcinek drogi za stadionem jest bardzo zniszczony to nie ma sprawy. Jeszcze nas stać na jeden 

czy dwa samochody odpowiedniego materiału, niekoniecznie kamienia, pospółki. Natomiast ta 

droga i inne drogi będą brane pod uwagę przez radę sołecką i radnych przyszłych, wybranych, do 

modernizacji o nawierzchni asfaltowej ale to nie ten rok, panie Darku, żeby to było jasne. Pan 

Stanisław Wrona ma rację, że się z nami żegna bo Staszek nie kandyduje, nie tylko Staszek nie 

kandyduje ale w tym miejscu na pewno jest to dobra chwila, żebym przypomniał, że sesja będzie 

12 listopada o godzinie 13.00. Nie będzie to sesja uroczysta, tu, bez zaproszonych nie wiadomo 

jakich gości, kończymy normalnie kadencję, zapraszamy jak zwykle sołtysów, kierowników 

referatów, prezesów, może będzie coś w części roboczej, bo nowa rada najprawdopodobniej się 

będzie późno konstytuowała, jeśliby trzeba by  w tym roku jeszcze jakąś decyzję podjąć 

gospodarczą, finansową czy społeczną to musimy to jeszcze zrobić my na tej następnej sesji. Być 

może będzie taka potrzeba, że wniosę do porządku obrad jakiś projekt. W drugiej części będzie 

uroczysta na zasadzie, że jakiś krótkie podsumowanie, macie dzisiaj państwo publikatory, nie będę 

się wcale silił, żeby przypominać wam wszystko, bo po to je macie, żeby pokazać w domu, pokazać 

rodzinie, sąsiadom. Szanowni państwo sołtysi i przewodniczący osiedli macie po 30 sztuk każdy, 

dajcie swoim członkom rad sołeckich, osiedlowych, każdego z imienia i nazwiska wymieniamy, 

dla każdego sołectwa i każdego osiedla poświęcamy stronę czy dwie pokazując najważniejsze 

rzeczy. Ogólnie to podsumujemy, jeśli będą jakieś refleksje ze strony państwa radny to będą mile 

widziane. Na pewno wręczymy jakieś upamiętniające dyplomy, żeby zawiesić na ścianę. Niektórzy 

będą mieli po trzy, cztery kadencje. Zawsze jest miło jak wnuk popatrzy i zobaczy, że dziadek był 

przez trzy, cztery kadencje radnym. Tak jak do liceum ogólnego panie dyrektorze Mariuszu powinni 

trafiać najlepsi nauczyciele z gimnazjów, tacy jak Darek Mormol a nie zatrudniać zaraz po studiach 

i od razu w liceum bo tak się dzieje. Ja z żalem na to patrzę i potem się dziwić, że są takie wyniki 
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maturalne w naszym powiecie. Tak samo do powiatu powinni trafiać radni powiatowi jako najlepsi 

radni gminni z ościennych gmin i ten trend Witka czy Staszka jest naturalny i życzę im by byli  

w powiecie. Jak oni będą będzie się tej radzie i temu burmistrzowi, który będzie wybrany, nie 

wskazując oczywiście nikogo na pewno łatwiej rozmawiać z powiatem, jeśli będą radni, którzy byli 

dwie, trzy kadencje w naszych radach bo to jest zupełnie inne spojrzenie na sprawy samorządowe.  

Do pana Gienia Nowakowskiego się zwracam, ty nie czytasz programu wyborczego kandydata na 

burmistrza, powinieneś przeczytać jednego i drugiego bo w punkcie 5 czy 6 na 12 ja piszę wyraźnie 

- przywrócę jeśli mnie wybiorą na burmistrza komórkę poświęconą referatowi rolnictwa bo jest 

taka potrzeba, która nie wynika z naszego umocowania prawnego bo tutaj absolutnie nic się nie 

zmieniło, to Agencja Restrukturyzacji, ODR i lekarz weterynarii mają wszelkie instrumenty prawne 

ale rzeczywiście jest tak wiele na styku  tych instytucji okołorolniczych i gminy i samorządu i ludzi 

i my trochę w świadomości rolników jesteśmy odpowiedzialni za koordynację i wychodzenie  

z inicjatywami  zastanawiałem się, czy nie czas na przywrócenie jednak tej komórki. W gminach 

tego nie ma ale nawet propagandowo, pod kątem kreowania nowego rolnictwa, nowego podejścia 

do rolnictwa jest to potrzebne. Przyjąć jakieś zadania, jakąś strategię, przez 4 lata próbować ją 

systematycznie realizować. Jeśli chodzi o śp. Władka Sąsiadka to z jednej strony rolnik wychodził 

od niego uśmiechnięty i zadowolony ale ile przeżywał on stresów i nerwów to ja o tym wiem, bo 

czasami z nim rozmawiałem. Myślę, że absolutnie to przyczyniło się do jego wczesnego odejścia 

bo można być silnym jak stal bo w życiu człowieka to nie chodzi o najsilniejsze mięśnie tylko te 

najcieńsze neutrony, które łączą komórki, jeżeli pęknie taka to po człowieku a to czasami wynika  

z nerwów, ze zdenerwowania, ze stresu, z biegu i to jest gorsze niż przenoszenie ciężarów i praca 

po 12 godzin. Nie wolno się czasem za bardzo emocjonować i Witek, chyba nie miałem racji, kiedy 

takim tonem podchodziłem do tego, że próbujesz robić propagandę bo to i tak ci nic nie da. Pani 

wiceprzewodnicząca zauważyła, że wspólnie z parafiami potrafimy coś robić, to jest rzeczywiście 

zasługa naszych współpracowników i ma rację pan Andrzej Rachwał, który podkreśla, że przez te 

4 lata udało się nam w sumie coś zrobić. Proszę pamiętać, że za 10 lat nikt nie będzie pamiętał, kto 

był burmistrzem czy przewodniczącym jakiej komisji tylko mogą 1pamiętać ten okres z punktu 

widzenia pewnego klimatu. Gdybyśmy w czasie tej kadencji odwołali burmistrza, gdybyśmy 

przewrócili tą radę, gdybyśmy trzy razy przewrócili prezydium rady to by to zostało na długo  

w pamięci a jeśli jest zgoda to się generalnie nie pamięta ale pewne osiągnięcia gdzieś tam 

pozostają. Osiągnięciem tej kadencji, tej rady był klimat a za klimatem szły jakieś tam dokonania 

absolutnie tak jak w rodzinie. Jeśli wszyscy starają się pracować jest jakieś tam współdziałanie  

i współpraca to jest i zadowolenie i nie ma tych nerwów, są jakiś małe sukcesy. Nie sądźmy, że 

potrafimy z Ropczyc zrobić Kraków, absolutnie nie. Pamiętajmy, że są granice naszych 

możliwości, te granice naszych możliwości to przede wszystkim ludzie. Jest nas 27 000 i koniec. 

30 000 czy 40 000 będzie za kilka czy kilkanaście lat, jeśli będzie. W tych granicach tej aglomeracji 

nie podskoczymy za bardzo, róbmy to, co do nas należy powoli, spokojnie i dobrze i to będzie 

docenione. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że sesja odbędzie się 12 listopada. Poinformował, że    

przewodniczący Kluby Radnych PiS zgłaszał o swoim wystąpieniu, takie wystąpienie będzie 

przewidziane w programie następnej sesji. Jeżeliby ktoś jeszcze chciał coś wnieś do porządku obrad 

następnej sesji, w konsultacji z biurem rady będzie to uwzględniane. 

 
7. 

Przewodniczący Rady zamknął 59 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.             

 

 


