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Protokół Nr LX / 14 

z LX sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 12 listopada 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. – 15.00. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 60 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 – po raz ostatni mam prośbę o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały 4.4., który jest przed wami, dotyczy zmian w subwencji 

oświatowej. Jest niezależny od nas, trzy czy cztery dni temu przyszły propozycje zmian                                   

w  subwencji oświatowej, które są zawarte w tym projekcie zmian budżetu. Bardzo proszę  

o przyjęcie do porządku obrad. 

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

wstrzymujących się – 0. 

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

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 59 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Niedźwiada,  

4.2.upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach” w ramach 

Funduszu Spójności,  

4.3.nadania Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej imienia Baśni Polskiej, 

4.4.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok. 

5.Wystąpienie Burmistrza Ropczyc - sprawozdanie z działalności w VI kadencji – lata 2010-2014.  

6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej – sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej  

w Ropczycach w VI kadencji – lata 2010-2014.  

7.Wystąpienia radnych Rady Miejskiej w Ropczycach.  

8.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z 59 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niedźwiada – Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 
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Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. 

Przedmiotem planu będzie obszar w obrębie ewidencyjnym Niedźwiada, w granicach oznaczonych 

na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią koloru czerwonego. Jest to obszar obejmujący 

część drogi powiatowej. W tym rejonie jest sporządzany plan miejscowy, jednak granice tego planu 

nie dochodzą do jezdni. Z uwagi na to, aby uniknąć wydawania decyzji o warunkach zabudowy na 

zjazd z tej drogi na tereny objęte planem miejscowym jest propozycja, aby objąć planem również 

część drogi powiatowej. 
 

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

gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 6 listopada br. zapoznała się 

z projektami uchwał na 60 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawach: przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niedźwiada – 

projekt 4.1. oraz upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”  

w ramach Funduszu Spójności – projekt 4.2.. W wyniku głosowania opinie pozytywne uzyskały 

wymienione wyżej projekty. 

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

ww. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.3.. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Niedźwiada została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia 

do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. 

Masarskiej w Ropczycach” w ramach Funduszu Spójności – Kierownik Referatu Programów 

Pomocowych i Rozwoju – pan Mariusz Wośko. 

Projekt uchwały dotyczy upoważnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.  

z siedzibą w Ropczycach do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach” w ramach 

Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – priorytet I Gospodarka 

wodno-ściekowa, w celu wykonania zadań Gminy Ropczyce w zakresie usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych. Przedmiotowa uchwała jest bezwzględnym załącznikiem do 

przygotowywanego wniosku o dofinansowanie, który planowany jest do złożenia do 24 listopada 

br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”  

w ramach Funduszu Spójności została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Zespole Szkół  

w Niedźwiadzie Dolnej imienia Baśni Polskiej – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – 

pan Stanisław Mazur. 

Zgodnie z rozporządzeniem o ramowych statutach szkół został złożony wspólny wniosek dyrektora 

szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego o nadanie Szkole 

Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej imienia Baśni Polskiej, dlatego też proponuje się Wysokiej 

Radzie przyjęcie następującej uchwały: § 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Zespole Szkół  

w Niedźwiadzie Dolnej imię Baśni Polskiej. § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Ropczyc. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia uroczystego nadania 

imienia. 
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Radny pan Stanisław Sałek – wydaje mi się, że ten patron szkoły jest niewłaściwy dlatego, że dla 

osoby, dla młodzieży, dla człowieka patronem może być druga osoba a tutaj właściwie ten patron 

jest taki nieokreślony. Nie wiem jak to wychowywać będzie młodzież do patrona Baśni Polskiej. 

Jest to takie nieokreślone. Wydaje mi się, że ten patron nie jest najlepiej wybrany, zgłaszałem 

zresztą to na komisji. 

 

Radny pan Witold Darłak - rzeczywiście ja też podzielam tutaj zdanie kolegi radnego. Spotkałem 

się w Niedźwiadzie z kilkoma osobami, które też taki pogląd wyraziły, że patronem powinna być 

jakaś osoba lub konkretna instytucja, która w konkretnym czasie zasłużyła się, czy zasługuje na 

naśladowanie. Natomiast to określenie jest takie bardzo ogólne i właściwie tutaj trudno dokładnie 

określić o jakie baśnie chodzi czy jakich autorów, czy w jakim czasie. Trochę to takie niezrozumiałe 

jest dla mieszkańców z którymi rozmawiałem i dla mnie też. Uważam, że powinien być jakiś 

bardziej sprecyzowany ten patron. Chciałem zapytać czy były jakieś szersze konsultacje panie 

dyrektorze czy tylko społeczność szkolna się wyrażała w tej sprawie. 

 

Radny pan Jan Ździebko – jest takie powiedzenie: „Pierwszy wśród równych”. W tej szkole jest 

dyrektorem pani Wiola Czemarnik. Jest to właśnie taka osoba, niby równa nam wszystkim ale stara 

się widzieć, patrzeć troszeczkę dalej. Nie wierzę, że bez wiedzy tej pani, bez wiedzy rady rodziców, 

porozumienia z rodzicami się to odbyło. Osobiście też mi się wydawało, że jakiś patron, jakiś poeta 

w szkole miałby jakieś większe miejsce. Ale proszę państwa spróbujmy im pozwolić troszeczkę się 

wyróżnić. Jeżeli wszyscy będziemy przyjmować szkoły np. imienia Jana Pawła to tak 

spowszednieją, że Jan Paweł przestanie być takim wspaniałym człowiekiem. Ktoś kiedyś 

powiedział, że jeżeliby w danej wiosce na każdym polu był krzyż to w końcu ludzie przestaną 

czapkę zdejmować w ogóle. Jeżeli będzie co kilometr to będą zdejmować. Nie jest to jakieś rażące 

imię, złe ale ośmielę się zauważyć, że takie sięgające w dal. Przysłowie też mówi: „Sięgaj gdzie 

wzrok nie sięga”.  I tak to właśnie jest. Może nie typując o którą baśń chodzi będzie pozwolone tym 

uczniom, tym nauczycielom dobierać baśnie pouczające, wychowujące, te baśnie, które 

wprowadzają dużo dobrego. Czasem baśń prozaiczna, prosta dużo dobrego wprowadza do życia,  

a czasem coś wyszukanego jest tak skonstruowane, że dużo złego potrafi wprowadzić. Państwo 

radni będą decydować czy zagłosują czy nie zagłosują. Jest to młoda, prężna szkoła, pewnie tak 

chcą. Spróbujcie to rozważyć jeszcze i zagłosować tak jak wam sumienie podpowie.  

 

Pan Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc – odpowiem na pytanie czy były zachowane procedury. 

Oczywiście, że tak. Pani dyrektor nie przedstawiła nam sama od siebie wniosku o nadanie imienia, 

tylko zrobiła to po wcześniejszej konsultacji i spisaniu stosownego protokołu z decyzji rady 

pedagogicznej i rady rodziców. W tej kadencji i poprzedniej nie było zwyczaju, by rada miejska 

zmieniała zdanie wobec propozycji przedstawionej przez szkołę. Szanujemy tradycję, którą jest 

przygotowanie dla szkoły imienia w dłuższym procesie kilku miesięcy poprzez wskazanie przez 

środowisko szkoły, mam na myśli dyrektora, radę pedagogiczna i radę rodziców. Byłoby dobrze, 

jakbyśmy dotychczasowych zasad zwyczajowych, bo to nie jest ani prawo miejscowe ani regulamin 

tego nie określa nie zmieniali. Powiem tylko tyle nawiązując do wypowiedzi pana radnego 

Ździebki, że tak, baśnie polskie mają coś z mądrości narodu. Nawet jak czytamy dzieciom te baśnie 

to zwykle wnioski są pouczające na odpowiednim poziomie dostosowanym do wieku. Odpowiadam 

panu Stanisławowi Sałkowi, że nie musi być nadane szkole imię osoby czy w liczbie pojedynczej. 

Pamiętamy być może niewłaściwe nadawanie imion Tysiąclecia Polski, mówię niewłaściwe bo za 

często ale to też było odniesienie w liczbie mnogiej, nie osoba, nie zdarzenie, było tysiąc szkół 

wybudowanych i każda miała imię Tysiąclecia. (Radny pan Witold Darłak – w okresie słusznie 

minionym). Pan Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc cd. – zgadza się ale czy te szkoły nie 

przetrwały, czy te szkoły nie wychowały setek księży, setek lekarzy, nauczycieli, czy niektórzy  

z nas w tym okresie nie zdobyli wykształcenia, nawet tej matury. Współczujmy tym pokoleniom, 

które rzeczywiście w tym czasie żyły, ponieśli cierpienia, niektórym żyło się trochę lepiej. 

Proponuję Wysokiej Radzie, to jest absolutnie wasza decyzja, uszanujmy dotychczasowy zwyczaj 
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przez kilka kadencji, że nie zmieniamy tej decyzji i w tej procedurze mamy podjąć ostateczną 

decyzję, która jest potwierdzeniem ich oczekiwań. 

 

Uchwała w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej imienia 

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

 

4.4. 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 o kwotę 51 584,00 zł. Powyższa kwota jest to zwiększenie przeznaczone na 

dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla miasta i gminy Ropczyce. Tabela nr 1 przedstawia to 

zwiększenie. W tabeli nr 2 jest przedstawione na co subwencja będzie przeznaczona – wydatki na 

zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 3 i Zespole Szkół nr 4. Tabela nr 3 proponuje 

przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami o kwotę 152 906,87 zł. Są 

tutaj przesunięcia z zadań wydatków, które są realizowane w trakcie wykonywania budżetu. 

Największą grupą jest zabezpieczenie środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej 

subwencji ogólnej za lata poprzednie oraz przesunięcia pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

oświatowymi w trakcie realizacji zadań. 

 

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

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 
 

5. 

Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak – Spróbuję zebrać różne informacje, które mam zebrane przez 

kierownictwo gminy i dokonać podsumowania w paru płaszczyznach minionych 4 lat. 4 lata – to 

było jak wczoraj, bardzo szybko przebiegło, jest o czym mówić i jest jak podsumowywać. Ostatnie 

podsumowanie na koniec mojego wystąpienia odnoszące się bardziej do spraw kurtuazyjnych. 

Wobec powyższego, Wysoka Rado, chciałbym zacząć od tego kim jesteśmy. Jako samorząd 

jesteśmy organizacjami, które skupione są wokół centrum, którym na pewno jest  samorząd 

rozumiany przez obywateli jako burmistrz i Rada Miejska, w liczbie mnogiej stanowimy to słowo 

samorząd w pojęciu najbardziej ścisłym, ale dodaję również, że samorząd to wszyscy 

przewodniczący osiedli i ich członkowie i wszyscy sołtysi i ich członkowie. Samorząd to też 

pracownicy, którzy podlegają Radzie Miejskiej i burmistrzowi. Dla informacji chciałbym 

podsumować, że na dzień dzisiejszy w naszym samorządzie miasta i gminy Ropczyce 

zatrudnionych jest w sumie 822 osoby co daje 771,5 etatu; w Urzędzie Miejskim w chwili obecnej 

zatrudnionych jest 76 osób to jest 74 etaty, bez stażystów, robót publicznych bo takie też są,  

w Centrum Kultury mamy zatrudnionych 19 osób i to stanowi 18,5 etatu, w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej mamy zatrudnionych 30 osób i to jest 30 etatów, w Środowiskowym 

Domu Samopomocy mamy 10 osób zatrudnionych co stanowi 8,8 etatu, w Domu Dziennym Pobytu 

Emerytów i Rencistów mamy 5 osób zatrudnionych co stanowi 4 etaty, w Ropczyckim Centrum 

Sportu i Rekreacji mamy zatrudnionych 29 osób co stanowi 29 etatów, Biblioteka razem 18 osób 

co stanowi 17 etatów, zespół oświaty mamy zatrudnionych 368 nauczycieli co stanowi 334,5 etatu 

i mamy w zarządzie oświaty – w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty plus kadra administracyjno-

techniczna w szkołach zatrudnionych w sumie 160 osób co stanowi 149 etatów,  

w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych mamy 72 osoby i to jest 72 etaty, w Przedsiębiorstwie 

Energetyki Cieplnej mamy zatrudnionych 26 osób co stanowi 25,6 etatu, w TBS-ie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego mamy 9 osób co stanowi 8 etatów. Razem, jeszcze raz 822 osoby, 771,5 

etatów. Dla zobrazowania grupy osób, które stanowią tak naprawdę samorząd, wszyscy razem, 

jednostki organizacyjne, urząd miejski, spółki, podlega to wszystko burmistrzowi i Radzie 

miejskiej, pośrednio są dyrektorzy, są prezesi, są kierownicy, razem to jest duży holding, 

największy zakład pracy, pewnie tak trzeba ująć na terenie miasta i gminy Ropczyce. Na koniec tej 

kadencji oddajemy budżet gminy zbilansowany w tym sensie, że nie pozostawiamy niezapłaconych 
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w terminie żadnych rachunków i faktur i sądzę, że tak będzie do końca roku od dnia dzisiejszego, 

że podjęte przez państwa decyzje w sensie deficytu przypomnę, pół miliona złotych na dokończenie 

Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej powoduje, że do końca roku powinniśmy zapłacić wszystkie 

należne rachunki i faktury we wszystkich jednostkach i urzędzie miejskim, o czym wcześniej była 

mowa. Zostawiamy budżet w sytuacji porównania do sprzed 4 lat następująco: na koniec grudnia 

2010 roku, bo kadencja to 2011, 12, 13 i 14, mieliśmy w sumie zadłużenie z tytułu kredytów  

i pożyczek na kwotę 20 milionów 668 tys. zł plus należność w Zakładach Magnezytowych z tytułu 

aktu notarialnego 840 tys. zł z poprzednich 2 miliony 650 traktuję to też jako zadłużenie tylko inny 

tytuł nie kredyt i nie pożyczka a zobowiązanie. Wtedy ta kwota bez tych 840 tys. należnych dla 

Zakładów Magnezytowych te 20 milionów 668 stanowiła 30,4% dochodów gminy, które wynosiły 

67 milionów 946 tys.. Dzisiaj na koniec października do końca roku nie powinno się nic zmienić, 

mamy zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 22 miliony 255 tys., zobowiązań  

w Zakładach Magnezytowych 0, czyli odejmujemy tą kwotę 840 tys.. Te 22 miliony 255 tys. zł  

w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 87 milionów 551 tys. stanowi 25,4%. 

Proponuję zauważyć, że w ciągu 4 lat zwiększa się o 20 milionów zł dochód budżetowy, zmniejsza 

się proporcjonalnie zadłużenie o 5% ale wzrasta w cyfrze o 750 tys. zł w tym te 500 tys. z tego 

roku, 250 tys. między budżetami w tych 4 latach doszło. Opcja przez 8 lat była budżet na 0 i mniej 

więcej tego żeśmy się trzymali, więc te 250 tys. należy traktować jako drobne przejście poza opcję 

0. Tak wygląda stan zadłużenia gminy. Następna sprawa – jaki majątek w ciągu tych ostatnich 4 lat 

przysporzyliśmy dla gminy. W latach ostatnich, w tej kadencji realizowaliśmy 83 projekty 

inwestycyjne takie, które warto podkreślić, warto zauważyć. Całkowita wartość wszystkich 

inwestycji w okresie tych 4 lat to 80 milionów zł. Jeśli byśmy podzielili statystycznie przez 4 lata 

kadencji to średnio rocznie wynosiło to 20 milionów zł. Jeśli założymy, że średnio, roczny budżet 

gminy to 80 milionów bo 67 na początku 87 na końcu to jest to 25% średnio rocznie każdego 

budżetu przekazywaliśmy na wzrost majątku gminy bo inwestycja to wzrost majątku gminy. 83 

projekty inwestycyjne, które chcę pokazać, nie każdy pojedynczo, kosztowały 77,8 mln. Na te 83 

projekty otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 45,9 mln. Udział własnych środków do tych 83 

projektów wynosił 31,9 mln, więc wskaźnik pozyskania dofinansowania do wymienionych 83 

projektów to 59% czyli blisko 60% do tych zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę prawie 78 

milionów pozyskiwaliśmy środków finansowych. W poszczególnych latach to mniej więcej 

wynosiło w ten sposób, że w roku 2011 wszystkie inwestycje 10,5 mln, w roku 2012 prawie 10 

milionów, w roku 13 - 14,5 mln, w roku 2014 bieżącym 26 milionów, tak narastało, razem stanowi 

wymienione cyfry. Na co wydaliśmy te 80 milionów, 80 milionów bo co roku jest dokładne 

sprawozdanie, tu operuję błędem w granicach pół miliona zł, nawet przy dodawaniu. Mogę 

wymienić 4 duże grupy wydatków inwestycyjnych dzięki, którym przysporzyliśmy w tych 4 latach 

majątek gminy o wartości 80 milionów zł, jako wartość dodana. Po pierwsze, największy wydatek 

to drogi i wszystko co z tym związane; ulice, chodniki, oświetlenie - 26 milionów 300 tys.. Druga 

pozycja 23 miliony to ochrona środowiska bardzo ściśle ujęta, więc budowa kanalizacji sanitarnej, 

budowa wodociągów i ujęcia wody i o tych 4 tematach troszkę dłużej powiem. Trzecia pozycja to 

inwestycja w oświatę 20,5 mln zł i czwarta pozycja 10 mln 200 tys. to inwestycje w sport. Zacznę 

od dróg i przypomnę jakie w tych 4 latach wydatki inwestycyjne były realizowane udziałem nas 

jako samorządu, nas wymieniałem wcześniej co składa się na samorząd i jaka jest rola 

poszczególnych instytucji i organów to wszyscy doskonale wiedzą. Wykonaliśmy nawierzchnię 

bitumiczną na drogach gminnych i ulicach o długości 31 kilometrów. Zostały wydatkowane na ten 

cel środki finansowe w wysokości 11,5 miliona zł, w tym uzyskaliśmy dofinansowanie  

w wysokości  na likwidację skutków klęsk żywiołowych 5 milionów 300. W ramach FOGR-u został 

wykonany remont niektórych dróg dojazdowych, w sumie to 6 kilometrów na kwotę 314 tys. zł. 

Wybudowaliśmy nowe chodniki przy drogach gminnych o długości 2,8 km, na kwotę milion 357. 

Tu podający tą informację kierownik najprawdopodobniej nie doliczył chodników przy nowo 

budowanej, przebudowywanej Kolonii, bo przy samej Kolonii jest 2,5 kilometra chodnika, więc 

rozumiem, że tu brakuje doliczenia ulicy Kolonia. Również wybudowaliśmy parkingi w Łączkach 

Kucharskich, w Gnojnicy Dolnej, w Witkowicach, na Chechłach o powierzchni łącznie 1 ha na 
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kwotę milion zł z drobnymi. W ramach otrzymanych środków na usuwanie klęsk żywiołowych 

zrobiliśmy renowację rowów odwadniających na długości 4 kilometry 300 m na kwotę 994 tys. zł. 

Wybudowaliśmy 2 nowe mosty; Szkolna i Strażacka, ponadto 4 mosty zostały wyremontowane,  

w sumie wydaliśmy 3 mln 185 tys. na te wymienione mosty, uzyskaliśmy na to 2 mln 669 tys. Nie 

ma tu mostu na 3 Maja bo on był wybudowany z innych środków spoza budżetu gminy i jednostek 

organizacyjnych ale to też jest majątek, który przysporzył nowej infrastruktury na terenie gminy. 

Wykonaliśmy kanalizację nową, deszczową w ulicach w rynku, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, 

Dębowa, Topolowa, Mehoffera i kończymy Korczaka czyli zadanie jest wykonane, gotowe czy 

prawie gotowe do odbioru za kilka dni, razem 400 tys. zł. Szalety nowe kosztowały 294 tys. zł. 

Przebudowa rynku w Ropczycach czyli rewitalizacja centrum Ropczyc, taki był tytuł, to koszt 

całości prac 2 mln 908 tys., z tego dotacja 2 mln 281 tys.. Również wybudowana nowa droga 

gminna, która łączy ul. Siewierskiego i ul. Skorodeckiego wraz z ul. Piłsudskiego na części 

przebudowa, kosztował ten projekt milion 922 tys. zł, dotacja w wysokości milion 304 tys.. Nowego 

oświetlenia ulicznego wybudowaliśmy w sumie za kwotę 511 tys. zł. Wsparliśmy samorząd 

wojewódzki w okresie 4 lat w zakresie budowy chodników, których wybudowano w tym okresie 

na długości kilometr 100 metrów, w kwocie do tej pory 416 tys. i w bieżącym roku kwota niespełna 

300 tys. zł i jest to spoza naszego budżetu, ze środków samorządu wojewódzkiego. Wspólnie ze 

starostwem powiatowym realizowaliśmy zadania na przebudowie ulicy Najświętszej Marii Panny, 

Witosa, św. Barbary oraz drogi powiatowej w Niedźwiadzie. Nasz udział finansowy na tych 

zadaniach wynosił 569 tys.. W ramach odnowy i rozwoju wsi ze środków gminy były wykonane 

chodniki w Małej, w Brzezówce, łącznie 931 mb na kwotę 327 tys. i również ze środków gminy 

wykonywaliśmy chodniki przy drogach powiatowych w Brzezówce i Gnojnicy Woli, ulicy Leśnej 

na Granicach na kwotę 660 tys., długość 551 m. Chciałbym powiedzieć w ten sposób, że w ostatnich 

latach co roku w granicach 600 tys. zł 550 dokładnie średnio rocznie wspieraliśmy inwestycje, które 

są w kompetencji powiatu.  Razem wyliczone kwoty to 26 milionów 311 tys.. To są inwestycje. 

Nie przypominam kwot związanych z utrzymaniem, remontami cząstkowymi, z przełomami, to są 

te rzeczy, które nie kwalifikujemy jako inwestycje i tu nie można mówić o wzroście majątku tylko 

o konserwacji, utrzymaniu struktury dróg. W tym miejscu, w obecności Wysokiej Rady i sołtysów 

i przewodniczących osiedli dziękuję dwom kierownikom; panu kierownikowi inżynierowi 

Wojtkowi Rogowi, który pełnił funkcję przez 2,5 roku i panu inżynierowi Józefowi Drozdowi, które 

pełni tą funkcję ostatni okres w tej kadencji i wszystkim pracownikom przede wszystkim Referatu 

gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ale również innym referatom, w tym Referatowi 

pozyskiwania środków pomocowych, Referatowi budżetu i jeszcze inne w grę wchodziły. Myślę, 

że mamy dobry stan dróg, nie możemy się wstydzić, że jeździmy po ulicach i drogach o nawierzchni 

asfaltowej dziurawej, nie ma dziur na terenie gminy nawet w zimie. Możemy się porównać do 

Stanów Zjednoczonych, do Chicago, bo ja podawałem przykłady co mówił pan prezes Kopeć. 

Możemy poruszać się po drogach i ulicach innych miast i gmin i jest podobnie jak u nas ale są  

i takie drogi w niektórych gminach, że trochę tych dziur jest, uważam, że czapki z głów dla tej 

kadencji Rady, stan dróg mamy dobry, bezpieczny, tam gdzie były niezbędne chodniki to je 

pobudowaliśmy nawet przy ulicach i drogach powiatowych co nie znaczy, że przed nami w tym 

zakresie, przed przyszłą kadencją i samorządem nie ma wiele pracy. Jest jeszcze bardzo wiele do 

zrobienia, z przeprowadzonych różnych zebrań, i środowiskowych, i związanych z wyborami 

wynika, że mieszkańcom zależy na modernizacji i budowie nowych dróg, ulic, chodników, 

oświetlenia ulicznego, przejść bezpiecznych. To jest zadanie pewnie numer jeden dla następnych 

rad. Drugi dział dotyczący wydatków związany z inwestycjami w ochronę środowiska. Przypomnę, 

że w latach 2010,11,12, przy 3 lata realizowaliśmy budowę kanalizacji i wodociągu w ramach 

środków finansowych otrzymanych z ministerstwa środowiska, środków europejskich, w sumie za 

kwotę 15 milionów 286 tys., wybudowaliśmy w sumie 38 kilometrów 800 metrów kanalizacji 

sanitarnej, przyłączyliśmy 733 gospodarstwa domowe do kanalizacji i to była największa 

inwestycja tej kadencji, największa inwestycja jednego tytułu czyli budowa kanalizacji bo było tam 

tylko kilkanaście przyłączy wodociągowych. Budowa wodociągu w Gnojnicy Woli, przypomnę, 

kosztowała prawie 2 mln zł i wybudowano 21 km 750 mb, 128 budynków przyłączono. Przebudowa 



7 
 

wodociągu miejskiego w Ropczycach; ulica Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, 

Przemysłowa, Broniewskiego, Pułaskiego, Rzeszowska, Rataja, osiedle Czekaj to prawie 8 km 

przebudowanej sieci wodociągowej na kwotę 4 mln 190 tys.. Ujęcie wody w Lubzinie zakończone, 

dzisiaj jest kontrola z urzędu marszałkowskiego, która jakby odbiera końcowo. Zadanie kosztowało 

milion 254 tys. zł. Razem te wymienione zadania to 23 mln zł. To jest druga dziedzina pod 

względem wydatków inwestycyjnych i przysporzenia majątku gminnego. Trzecia dziedzina to 

oświata i edukacja. Tutaj przypomnę, że modernizacja żłobka kosztowała 957 tys. zł, że budowa 

budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce zakończona na tym etapie to 637 tys. zł, że modernizacja 

budynków takich jak OSP Łączki Kucharskie, Lubzina i dom kultury w Niedźwiadzie to kwota 3 

mln 913 tys.. Wykonaliśmy termomodernizację w sumie 9 budynków w oświacie, w tym szkoły 

przypomnę: Gnojnica Wola, Dolna, Mała, zespół szkół nr 1, nr 2, nr 4 w Ropczycach oraz 

przedszkole nr 1 i nr 2 w Ropczycach na kwotę 3 mln 331 tys. zł. Wybudowaliśmy 3 sale 

gimnastyczne, z których 2 są oddane, trzecia jest na 95% czyli Zespół Szkół w Łączkach 

Kucharskich, Gnojnica Dolna z przedszkolem oraz właśnie Niedźwiada Dolna. Razem te 

inwestycje kosztują 11 milionów 375, kosztują, bo jeszcze coś będzie kosztowała Niedźwiada 

Dolna, choćby wyposażenie. Zakładamy, że w projekcie budżetu jeszcze powinna się znaleźć kwota 

około 150 do 200 tys. żeby te faktury, które mogą być w końcówce grudnia można było w styczniu 

zapłacić, więc ta kwota nie jest całościowa. Razem jest to kwota w oświatę 20 i pół miliona zł. Nie 

chcę czytać remontów bo nie uznajemy to jako kapitał tylko utrzymanie, bo tych remontów było 

wiele, też na kwotę ponad w sumie razem przez 4 lata kilkaset tysięcy złotych. Czwarta dziedzina, 

która składa się na kwotę 80 milionów za 10 mln 200 tys. po pierwsze odbudowane trybuny 

sportowe w Ropczycach na kwotę 4 mln 327 tys., odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych 

inaczej bieżnia, która kosztowała 830 tys. z całą infrastrukturą odwodnieniową itd. i w okolicy 

basenów krytych 360 tys., razem milion 217 tys.. Wybudowaliśmy boiska sportowe w Witkowicach 

– orlik duży, wartość milion 140 tys., wybudowaliśmy kompleksy sportowo-rekreacyjne, tak to 

nazywamy w Łączkach Kucharskich i w Gnojnicy Dolnej, razem łącznie te 2 zadania to milion 140 

tys.. I trzeba tu przypomnieć, że do rekreacji, sportu zaliczamy 15 placów zabaw o wartości 2 

miliony 371 tys., to jest przy każdej szkole plus przedszkole nr 2 na górce ostatnio wykonane. 

Razem daje to kwotę 2 miliony 371 tys., oczywiście dotacja na ten cel jest, w kwocie ponad milion 

złotych. Przypomniałem najważniejsze inwestycje i kwoty przypisane do tych inwestycji. Pozwolę 

sobie jeszcze przypomnieć ważne przedsięwzięcia te, które wykonywaliśmy; np. otwarcie żłobka 

miejskiego bo to nie tylko modernizacja budynku i dostosowanie ale również i przez 2 lata 

utrzymanie tego żłobka. Mieliśmy znaczącą kwotę dotacji. Ta kwota dotacji wynosiła milion 300 

tys. zł. Ta dotacja kończy się z bieżącym rokiem, z końcem grudnia, będziemy szukali nowych 

możliwości. Przypomnę, że za środki unijne otworzyliśmy przedszkole w Chechłach, Niedźwiadzie 

Dolnej, Niedźwiadzie Górnej ostatnio oraz w Małej, a trochę wcześniej utworzyliśmy przedszkole 

z naszych środków przy szkole nr 3 oraz nr 4 czyli Czekaj i Chechły. I przypomnę, że 1 września 

to było tuż przed naszą kadencją Szkoła Muzyczna stała się szkołą samorządową dzięki czemu 

możemy przez te 4 lata otrzymywać subwencję oświatową, która jest zbliżona do utrzymania tej 

szkoły. To jest jedyna subwencja, która prawie wystarcza na utrzymanie szkoły muzycznej i to był 

uważam majstersztyk z naszej strony, że udało się takie decyzje ministerstwa edukacji, ministerstwa 

kultury otrzymać. Utworzyliśmy nowe świetlice szkolne w ostatnich 4 latach, w zespołach szkół nr 

4, nr 5, w Niedźwiadzie Dolnej, Górnej, w Gnojnicy Dolnej, Gnojnicy Woli, myślę, że jest to dość 

istotne i dość ważne. Remontów w oświacie nie będę przypominał ale przypomnę, że w oświacie 

to też realizowane inne projekty, miękkie tak zwane, gdzie np. dla klas I-III dla całej gminy w tzw. 

indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów otrzymaliśmy dotację w wysokości 470 

tys. zł, że mieliśmy program: uczeń najlepsza inwestycja i gimnazjum równych szans realizowany 

głównie poprzez Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej kwota 377 tys. zł ale ten program również 

obejmował inne gimnazja, pozyskaliśmy 90 tys. zł na zakup instrumentów muzycznych dla szkoły 

muzycznej, to też jest duża wartość dodana,  program Comenius realizowany przede wszystkim 

przez Zespół Szkół w Lubzinie to kwota dotacji 81 tys., na przedszkola, o których mówiłem tytuł 

projektu: nowe przedszkola dobry start w edukację, otrzymaliśmy w sumie milion 306 tys. zł, środki 
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te pozwolą na utrzymanie wymienionych wcześniej przedszkoli do 30 czerwca przyszłego roku.  

W tym miejscu chcę podkreślić i podziękować, przede wszystkim: Referat rozwoju gospodarczego, 

pani kierownik Marysia Bochenek, wszyscy pracownicy którzy w tym referacie pracują plus 

dyrektor zespołu oświaty pan Stanisław Mazur i pracownicy zespołu oświaty plus dyrektorzy szkół, 

to jest ta kadra, która odpowiadała za realizację tych inwestycji, przygotowanie tych inwestycji, 

przeprowadzenie, rozliczenie, wdrożenie i przekazanie do użytku dzieciom i młodzieży. Samorząd 

koordynuje wychowanie i edukację 4 tys. dzieci i młodzieży, bo poczynając od żłobka poprzez 

przedszkola, zerówki, szkoły podstawowe i gimnazjum jest dokładnie 4.008 dzieci, więc to jest 

bardzo duża grupa osób, którymi zajmuje się wymieniona kadra, którą wcześniej z liczby też 

wymieniałem. Myślę, że w tej dziedzinie zrobiliśmy wiele by poprawić warunki nauki  

i wychowywania dzieci w przedszkolach i szkołach, na pewno jeszcze jest co robić w następnej 

kadencji i czasu tych 4 lat na pewno zabraknie żeby można było powiedzieć, że na terenie miasta  

i gminy standard w oświacie jest na tym poziomie, że tylko remonty i konserwacje, 4 lat braknie, 

trzeba będzie jeszcze co najmniej 20 milionów żeby wszystkie oczekiwania kadry nauczycielskiej, 

środowisk związanych z oświatą zrealizować.   Również przypomnę, że w okresie 4 lat poprzez 

nabywanie i komunalizację przejęliśmy 757 działek o powierzchni 142 ha. Tak dużo bo wiele dróg 

żeśmy w tym okresie skomunalizowali ale i tak przed nami jeszcze jest szmat pracy i dwa, trzy lata nie 

wiem czy wystarczy żebyśmy resztę skomunalizowali. Również sprzedaliśmy w drugą stronę 160 

działek to jest w sumie razem 13 ha, 3 lokale użytkowe i 6 lokali mieszkalnych. Proszę pamiętać, że do 

wartości dodanej w okresie tych 4 lat należy zaliczyć cały już teren wykupiony, kupiliśmy przede 

wszystkim ¾ w okresie ostatnich 4 lat, między PEC-em a Glorią, Wytwórnią Pasz - 7 ha. Pierwsza 

wycena to 2 mln 100 tys. zł. Przypomnę, że jesteśmy na ostatniej prostej jeśli chodzi o dopięcie 

negocjacji z firmą angielską, o której mówiłem, na budowę zakładu produkującego części do silników 

lotniczych i życzę przyszłemu samorządowi żeby to sfinalizował. To jest blisko ale nie oznacza, że na 

pewno. Za szeroko o tym nie informujemy bo 90 parę procent to nie jest 100%. Czasami najtrudniejsze 

jest ostatnie kilkadziesiąt metrów, jak przed lekkoatletą 100 m, który biegnie na 1 500 jest trudne to  

i tutaj w tych negocjacjach z Anglikami te ostatnie może miesiąc, może dwa, może do końca roku jest 

wiążące, decydujące. To byłby dobry wynik dla tego samorządu bo poprzez ostatnie 4 miesiące ten 

samorząd  negocjuje ten projekt. Na ten teren otrzymaliśmy, o czym już mówiliśmy certyfikat; najlepszy 

teren inwestycyjny w strefach ekonomicznych w województwie podkarpackim, 16 tego typu terenów 

zostało w Polsce określonych i wydano na to certyfikaty. Dla zobrazowania pracy Referatu gospodarki 

przestrzennej i ochrony środowiska dodam, że uchwalone mamy plany miejscowe dla 187 ha, to 10 ha 

na łącznik między autostradą i drogą E4 i 177 ha w rejonie Czekaja między ulicą Kolejową, 

Grunwaldzką i Słoneczną. Które plany mamy w pracy to Wysoka Rada wie. Przypomnę, że w tych 4 

latach zespół pracowników wymienionego referatu wydał warunki zabudowy dla lokalizacji różnych 

inwestycji; mieszkaniowych, handlowych, gospodarczych, 990 decyzji. To jest też obraz ogromu pracy 

przygotowawczej bo każda decyzja to jest określona procedura i mnóstwo pracy, wydaliśmy 86 decyzji 

środowiskowych, które poprzedzają pozwolenia na budowę. W tym miejscu dziękuję Referatowi 

gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, to jest duży referat, panu kierownikowi Józefowi 

dziękuję za wytrwałość bo trzeba powiedzieć, że tylko ostatni projekt związany ze scaleniem tych 26 ha 

i tych bez mała 170 działek budowlanych przysporzył mu na pewno wiele siwych włosów. To bardzo 

trudny projekt ale uważam, że niesłychanie ważny z pozycji rozwoju miasta. To jest długofalowa 

inwestycja, którą żeśmy rozpoczęli, wielu bardzo kombinowało i nie wiem czy na tej sali ale źródła są 

poza tą salą żeby ten projekt nie wyszedł albo żeby go tak obrzydzić dla tych, dla których to żeśmy  po 

części robili bo niektórzy właściciele z tych 77 właścicieli i współwłaścicieli nigdy nie byliby  w stanie 

zamienić swoich wąskich pasów rolnych na działki budowlane a mają to zrobione. Kłopotów z tym jest 

bardzo dużo ale scalenie stało się faktem. Te działki są już zapisane w hipotece po stronie właścicieli, 

drogi są po stronie gminy ale za te drogi poza kompensatą musimy odszkodowania wypłacić bo opłata 

adiacencka, która zrównoważy to odszkodowanie będzie wypłacona przez tych właścicieli dopiero  

w 2020 roku; 2020, 2021. Przypomnę, że jeśli chodzi o inwestycje w Ochotnicze Straże Pożarne poza 

budynkami to: kupiliśmy 2 nowe lekkie samochody dla Checheł 167 tys., dla Gnojnicy Dolnej 209 tys., 

trzeci starszy samochód używany lekki dla OSP Ropczyce 27,5 tys., kilka obiektów zostało 

zmodernizowanych: remont OSP Łączki Kucharskie, remont OSP Niedźwiada wykonana wewnętrzna 

instalacja gazowa, wewnętrzna instalacja gazowa również OSP Chechły, remont garażu i wewnętrzna 
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instalacja gazowa OSP Ropczyce oraz trochę parkingu, remont OSP Mała plus wewnętrzna instalacja 

gazowa, remont budynku ostatnio OSP Lubzina oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku remizy 

OSP Gnojnica Wola. To są inwestycje, które pozwalają przejść na centralne ogrzewanie sterowane i to 

też jest ułatwienie pracy społecznej druhów strażaków. Zakupiliśmy zestaw hydrauliczny dla OSP 

Ropczyce i motopompę najnowszych standardów, jakości, możliwości dla OSP Lubzina, kosztowała   

w granicach chyba 26 tys. zł i zakup motopompy dla Gnojnicy Dolnej. W tym roku wykonane 

selektywne powiadamianie dla budynków OSP Łączki Kucharskie i Niedźwiada. Wykonaliśmy montaż 

stacji pomiarowej opadów atmosferycznych w Niedźwiadzie Górnej. Pamiętaliśmy o stowarzyszeniach.  

W sumie z budżetu gminy było wspieranych i współfinansowanych ponad 40 stowarzyszeń i tak  

w latach 2011 przekazaliśmy 473 tys. zł, w 2012 – 484 tys., w 13 – 569 i w 14 – 589 tys. zł. W ramach 

programu Karta Rodziny Wielodzietnej wspieranych jest 426 rodzin. Mam jeszcze trochę informacji, 

które przekażę do Biura Rady, do Referatu organizacyjnego bo ten materiał być może się komuś przyda, 

podsumowujący i zbierający działalność bardziej miękką, związaną z realizacją wielu innych zadań, 

których środki finansowe były przekazywane z budżetu gminy w ramach tych 75% każdego budżetu bo 

jak wspominałem wcześniej 25% szło na wydatki sztywne inwestycyjne i te inwestycyjne przysporzyły 

majątek gminy, reszta to jest utrzymanie działalności samorządu. Samorząd to wiele różnych 

przedsięwzięć oprócz tych 86 projektów, które wymieniłem w ogólności. Wysoka Rado, uważam, że ta 

kadencja z 4, które było mi dane pracować tu w Radzie Miejskiej w Ropczycach była najbardziej udaną 

w 2 płaszczyznach, po pierwsze nigdy w żadnej kadencji nie przysporzyliśmy 27 tysiącom mieszkańców 

miasta i gminy tyle majątku, mówię o tych 80 milionach, co było możliwe dzięki oczywiście środkom 

również i europejskim. Poprzednie kadencje takiej możliwości nie miały. Były programy 

wprowadzające środki Unii Europejskiej; SAPARD i inne, ale nie na taką skalę. Ale przyznajmy, że 

możliwe było pozyskanie tych środków finansowych i realizacja wielu zadań dzięki sprawnej obsłudze 

Rady Miejskiej i burmistrza przez zespół dobrze dobranych i prowadzonych pracowników, 

pracownikom Urzędu Miejskiego i wymienionych wszystkich jednostek organizacyjnych i spółek na 

czele z prezesami, dyrektorami i kierownikami składam wyrazy szacunku, uznania i dziękuję. Bez nich 

praca Wysokiej Rady i moja nie byłaby tak skuteczna i efektywna i dzisiaj chcę aby to co powiedziałem 

zapisać. Dziękuję panu przewodniczącemu Wysokiej Rady, prezydium i wszystkim obecnym tu radnym 

bez względu na przynależność klubową za dobrą współpracę w zasadniczych sprawach. Jak już tu 

wielokrotnie z tej trybuny twierdziłem, że ustawy samorządowe mają swoją filozofię, swojego ducha, 

przy tworzeniu tych ustaw parlament brał pod uwagę, że w każdym samorządzie powinna być grupa 

nazwana klubem bo to określają statuty gmin i regulaminy, która bierze na siebie sprawy rządzenia  

w cudzysłowie, właściwsze słowo: służby i trudne decyzje i powinna być inna grupa, która jest  

w opozycji by patrzyła na ręce. Myślę, że przykładnie wszyscy to robiliśmy, były zadania, które 

ponadpolitycznie, ponad klubami żeśmy wspierali i również tłumaczyli środowisku mieszkańców 

miasta i gminy, były zadania gdzieśmy się różnili ale były i czasem również tego typu projekty co do 

których różniliśmy się znacząco i były też czasami i mocne słowa i ostre słowa. Jeśli w tym okresie,  

w tym ciągu 4 lat kogoś takimi słowami gdzieś bardzo dotknąłem czy uraziłem to przepraszam bo nigdy 

nie było moją intencją by osobiście kogoś obrazić czy urazić ale podkreślić różnice, ale podkreślić może 

niedobrą porę do artykułowania niektórych wypowiedzi, sformułowań. Dlatego też przyznaję, że trochę 

się dziwię, że w tej kampanii wyborczej w pisanych programach, w pisanych podkreślam bo  

w mówionych to bym się nie czepiał, w pisanych programach moich kontrkandydatów do funkcji 

burmistrza są zapisy mówiące o tym, że przywrócimy właściwe relacje pomiędzy burmistrzem  

i radnymi, więc jeszcze  raz podkreślam jeśli kogoś bardzo zniechęciłem, obraziłem i uraziłem nie 

miałem takiej intencji, nie wyobrażam sobie, że te racje można jeszcze podnieść na dużo wyższy poziom 

gdyż zawsze na każdej naradzie z podległymi mi pracownikami urzędu miejskiego czy kadrą 

kierowniczą urzędu gminy uczciwie, jednoznacznie mówiłem by każdy radny niezależnie od klubu,  

w którym pracuje był traktowany absolutnie tak samo i by zawsze w relacjach między naszymi 

pracownikami, kadrą kierowniczą, pomiędzy radnymi była ta relacja przyjaźni i dobrej atmosfery. 

Zatem jeśli się mówi a pisze nawet, że celem niektórych kandydatów na burmistrza jest walka z korupcją 

i wskazuje w wypowiedziach słownych, że chodzi między innymi o urząd miejski to się dziwię bo jeśli 

jest znany jakikolwiek przypadek korupcji a nie zajęły się tym odpowiednie służby, bo dzisiaj mnie jako 

szefowi urzędu miejskiego i wszystkich jednostek organizacyjnych nic nie wiadomo żeby jakiekolwiek 

służby typu ABW, CBA czy prokuratura zajmowała się jakąkolwiek osobą czy jakąkolwiek sprawą. 

Więc jeśli komukolwiek jest wiadomo, że ktoś tutaj w samorządzie, we wszystkich wymienionych 
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jednostkach nadużył prawa i sprzeniewierzył cokolwiek czyli dopuścił się korupcji w tego dosłownym 

słowa znaczeniu to bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu do prokuratury bo inaczej ja się zastanowię 

czy nie podjąć odpowiednie kroki. Nie można szanowni państwo psuć tak dobrego mechanizmu  

i zespołu jakim jest do tej pory wypracowany system zarządzania i w urzędzie miejskim i we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych, podrywając autorytet na następną kadencję, że skorumpowani, że są złe 

relacje i tak dalej, bo psujemy to co do tej pory razem, podkreślałem to i dzisiaj podkreślam 

jednoznacznie; razem w tym samorządzie stworzyliśmy i dobry klimat. Ja myślę, że przypominałem  

o tym dobrym klimacie kilkakrotnie, że on jest sukcesem, to jest źródło sukcesów w tej kadencji Rady 

Miejskiej, burmistrza i nas wszystkich w samorządzie miasta i gminy, nie te projekty któreśmy 

zrealizowali.   drogi się buduje, rozlatują się, budynki się niszczą trzeba je remontować, chodniki 

kruszeją itd., atmosfera i związane z tym  idące sukcesy, więc Wysoka Rado proszę mi wybaczyć, 

że trochę w tej podsumowującej wypowiedzi mojej było i goryczy bo taki jest czas, jest klimat 

wyborów i ja rozumiem ten klimat wyborów, niejednokrotnie go przeżyłem, wiem, że zwłaszcza 

dla początkujących kandydatów, którzy walczą o funkcje wykonawcze to jest pierwsze 

doświadczenie, czy drugie doświadczenie ale nie warto psuć dobrych mechanizmów, które być 

może będą im służyły bo nic nie jest dzisiaj przesądzone, więc nie ma co psuć, nie ma potrzeby 

wprowadzać w czasie kampanii wyborczej złych elementów tych przecież dobrych relacjach. Raz 

jeszcze dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do tego dobrego wyniku 

samorządu miasta i gminy przez 4 lata kadencji. Dziękuję klubowi ludowo-samorządowemu na 

czele z panem Józefem Misiurą, dziękuję klubowi PiS-u na czele z panem Witoldem Darłakiem, 

dziękuję wszystkim paniom, panom i przede wszystkim dziękuję mojemu otoczeniu czyli 

pracownikom i współpracownikom bo oni brali na siebie ciężar realizacji tych wszystkich zadań, 

przedsięwzięć, projektów, które myśmy tylko tak mówiąc szczerze przegłosowywali czyli 

decydowali. Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. 

 
6. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Józef Misiura:  Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Pozwólcie, 

że ja teraz zdam swoje sprawozdanie z działalności naszej Rady, a także wyrażę parę moich 

osobistych refleksji wynikających z naszej pracy przez te 4 lata. Wysoka Rado, Panie i Panowie! 

Dzisiejsza 60 sesja Rady Miejskiej jest ostatnią sesją VI kadencji dlatego też jako jej 

przewodniczący złożę sprawozdanie z jej działalności. 21 listopada bieżącego roku kończy się VI 

kadencja, czteroletnia  samorządu gminy Ropczyce. Z woli mieszkańców miasta i gminy Ropczyce 

w listopadzie w 2010 roku zostaliśmy wybrani radnymi, a ślubując w 2010 roku: 1 grudnia – 20 

radnych, jeden radny 30 grudnia i jeden radny 11 marca 2013 roku – objęliśmy mandaty radnych. 

Jako Rada Miejska w Ropczycach podczas sesji, w drodze podejmowanych 

uchwał,  rozstrzygaliśmy sprawy przypisane w ustawach organom stanowiącym gmin. Rada 

Miejska w Ropczycach w latach 2010-2014 liczyła 21 radnych. Jej skład osobowy to: Józef Misiura 

– przewodniczący, Teresa Rachwał – wiceprzewodnicząca, Grzegorz Bielatowicz – 

wiceprzewodniczący, pozostali radni: Genowefa Ciosek, Zenon Charchut, Witold Darłak, Marek 

Fic,  Jan Gibek w miejsce Mariana Jedynaka,  Edward Marć, Stanisław Marć, Dariusz Mormol, 

Tadeusz Miąso, Kazimierz Niedźwiedź, Eugeniusz Nowakowski, Mariusz Pilch, Andrzej Rachwał, 

Piotr Raś, Stanisław Sałek, Dariusz Skórski, Stanisław Wrona, Jan Ździebko. Pełniąc mandaty 

radnych staraliśmy się zgodnie z rotą ślubowania godnie, rzetelnie i uczciwie, najlepiej jak 

potrafiliśmy wykonywać obowiązki radnego, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. 

Mamy za sobą 4 lata współpracy podczas, których mieliśmy do czynienia z różnymi problemami  

i zagadnieniami, z których niewielka część była relatywnie łatwa. Zasiadanie w Radzie oznaczało 

podejmowanie decyzji, które niejednokrotnie zaważyły na losach mieszkańców gminy a także ich 

dzieci i wnuków. Kierowaliśmy się odpowiedzialnością a przede wszystkim dobrem ogółu  

i społeczności wobec, której przyjęliśmy zobowiązanie. Dziękuję klubom radnych: Klubowi PiS 

oraz Klubowi Samorządowo-Ludowemu, któremu przewodniczyłem za przyjęcie 

odpowiedzialności w podejmowaniu trudnych decyzji. Wszyscy, podkreślam wszyscy, staraliśmy 

się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki by przysłużyć się wspólnemu dobru mieszkańców 

naszej gminy i wspomagać jej rozwój.  Jako organ kolegialny Rada obradowała na 60 sesjach 
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podejmując  646 uchwał, które dotyczyły: ukonstytuowania się rady, budżetu i jego zmian, 

wieloletniej prognozy finansowej i innych uchwał okołobudżetowych, absolutorium, stawek 

podatków i innych opłat, utworzenia ram prawnych nowego systemu odbioru odpadów 

komunalnych, programów społecznych w tym wprowadzenia karty rodziny wielodzietnej, 

planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, nadawania tytułów honorowych i inne. 

Na okres VI kadencji przypadła 650 rocznica założenia miasta Ropczyce, podczas obchodów której 

Rada zapisała się znacząco w kartach historii naszego miasta. Radni pracowali w pięciu komisjach 

stałych pełniących funkcje opiniotwórcze i doradcze. Były to: Komisja Rewizyjna pełniąc  

a również funkcje kontrolne, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego, 

Komisja ds. oświaty, kultury i sportu, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego. Ogółem komisje odbyły 170 

posiedzeń.   Jako radni reprezentowaliśmy różne środowiska w tym miejskie i wiejskie, a zatem 

przedstawialiśmy różne stanowiska wynikające z potrzeb poszczególnych środowisk mieszkańców. 

Również jako radni mieliśmy różne spojrzenia na sprawy polityczne. Jednak rozważając 

zagadnienia merytoryczne, od których zależy rozwój naszego obszaru administracyjnego 

znajdowaliśmy płaszczyznę porozumienia. Pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Ropczycach było i będzie dla mnie zaszczytem i honorem gdyż wiem, że współpracowałem  

z ludźmi, których ideały to dobro ogólne i godna przyszłość następnych pokoleń. Organem 

wykonawczym miasta i gminy Ropczyce jest burmistrz – którym jest w VI kadencji pan Bolesław 

Bujak. Jego działania w pracy samorządowej były efektywne i skuteczne. Współpraca Rady  

z panem Burmistrzem była owocna, konstruktywna i spokojna choć niepozbawiona aktywnej 

wymiany poglądów. Cztery lata dobrej współpracy pana burmistrza Bolesława i jego zastępców; 

Wiesława i Roberta, pani sekretarz, pani skarbnik,  kierownictwa jednostek organizacyjnych, spółek 

gminnych, a także sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z Radą Miejską zaowocowały 

wymiernymi efektami w postaci zadań, które udało się nam zrealizować. Wysoka Rado! Szanowni 

Państwo! Przychodzi w pracy samorządu taka pora jak dzień dzisiejszy czyli praktycznie 

zakończenie kadencji samorządu. W tym miejscu w imieniu własnym i w imieniu całej rady  

serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi oraz wszystkim wymienionym za tworzenie dobrego 

klimatu, dobrej atmosfery co umożliwiło nam na skuteczne przeprowadzenie wielu potrzebnych dla 

naszej gminy przedsięwzięć. Dziękuję paniom z biura rady za dobrą współpracę z radnymi oraz za 

bardzo dobre przygotowanie i właściwą organizację obrad.  Wysoka Rado! Panie i Panowie!   

W 1997 roku na spotkaniu przedstawicieli samorządów Jan Paweł II powiedział: „Siła państwa  

i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich 

w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.” Życzę wszystkim 

mieszkańcom miasta i gminy Ropczyce by kolejne lata dla rozwoju naszej gminnej wspólnoty 

samorządowej były równie udane, by nowo wybrany samorząd spełniał oczekiwania naszych 

mieszkańców, by podejmował decyzje najlepsze z możliwych.  

 

7. 

Radny pan Edward Marć – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Panie i Panowie Radni, 

Szanowni Państwo. Dzisiejsza sesja naszej rady jest ostatnią w upływającej 4 letniej kadencji. Jako 

najstarszy radny w naszym gronie chciałem podziękować panu Józefowi Misiurze 

przewodniczącemu rady, burmistrzom panu Bolesławowi Bujakowi, panu Wiesławowi 

Maziarzowi, panu Robertowi Kuraszkiewiczowi, paniom i panom radnym za to, że na 

posiedzeniach komisji, na 60 sesjach naszej rady panowała atmosfera życzliwości, zrozumienia  

i akceptacji poruszanych przez nas radnych problemów i potrzeb naszych miejscowości. Dziękuję 

pani Jolancie Kaszowskiej sekretarzowi urzędu, pani Beacie Malec skarbnikowi, kierownikom 

referatów za bardzo dobrą współpracę, za profesjonalizm. Szczególnie dziękuję paniom: pani Eli 

Klimek i pani Bernadetce Cholewa z biura rady za cierpliwość, za bardzo dobrą  

z nami radnymi współpracę.  
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Radny pan Witold Darłak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ponieważ 

na pewno w najbliższej kadencji nie będę radnym rady miejskiej, nie startuję na tą funkcję, chciałem 

też bardzo serdecznie podziękować wszystkim, począwszy od prezydium rady, przez panów 

burmistrzów, kierowników wszystkich referatów, dyrektorów, sołtysów i przewodniczących osiedli 

za rzeczywiście dobrą współpracę. Przez te 12 lat, przez te 3 kadencje które byłem tutaj radnym 

wiele działań było podejmowanych, wiele uchwał, wiele problemów było poruszanych, wiele spraw 

było też rozwiązanych. Nie porównując i nie ujmując nikomu pan przewodniczący stawał 

rzeczywiście na wysokości zadania bo z dwoma przewodniczącymi rady miałem okazję 

współpracować, rzeczywiście tutaj bardzo dobra ta współpraca była, wola dyskusji merytorycznej 

jak najbardziej tutaj była widoczna. Dziękuję radnym z poszczególnych klubów, również z Klubu 

Ludowo - Samorządowego, dziękuję radnym, którzy byli w moim klubie, przez ponad dwie 

kadencje byłem przewodniczącym klubu radnych. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali moje 

pomysły czy środowiska z którego się wywodzę bo rzeczywiście tą współpracę oceniam bardzo 

wysoko i zawsze, kiedy miałem jakiś problem zgłaszałem się do poszczególnych komórek zawsze 

ta wola współpracy i wsparcia była. Jedna sytuacja szczególnie mi zapadła w pamięci, że nie 

zdążyliśmy jednej rzeczy zrobić, nadać tytułu Honorowego Obywatela Miasta księdzu Nagyemu, 

który w tym czasie zmarł. To był taki punkt, pewnie trochę przez z mojej strony czy naszego klubu 

opieszałe działanie nie doszło do nadania tego tytułu. Mam nadzieję, że przyszła rada tego 

człowieka uhonoruje, jakoś doceni. W dwóch tematach odniosę się do wystąpienia pana burmistrza, 

ponieważ zauważyłem, czy usłyszałem punkty, które tutaj były poruszane, są ujęte w moim 

programie wyborczym, trochę do tych wyborów jednak się odniosę. Chodzi o te sprawy korupcyjne 

i właściwe relacje rady miejskiej z burmistrzem. Korupcja to jest coś takiego, co zawsze trzeba  

z tym walczyć. W tym programie oczywiście nie wskazuję, że coś takiego ma miejsce, natomiast 

jest to dla mnie priorytet, tak jak z tą wolnością, która jest odzyskana i ciągle trzeba o nią walczyć 

i zabiegać, tak samo słowo korupcja w tym kierunku się w moim programie przewija. Natomiast 

relacje rady miejskiej z burmistrzem, nie chciałbym tutaj psuć tej bardzo podniosłej atmosfery ale 

w niektórych obszarach uważam, że mogły być troszkę inne, czy bardziej odwrócone. Jak już jestem 

przy tych wyborach to proszę państwa też odniosę się bo wiecie, że startuję na Burmistrza Ropczyc. 

Szanując wszystkich wyborców z całej gminy, miasta i gminy Ropczyce odwiedzam te domy, 

rozmawiam z tymi ludźmi, wiele problemów rzeczywiście zauważam. Wiele jest tych spraw dróg 

poruszanych, bardzo prozaicznych czasem problemów, które wydawałoby się jednym skinieniem  

można by było rozwiązać, natomiast tutaj dzielę się z państwem, że rzeczywiście do zrobienia przed 

najbliższą radą tak jak pan burmistrz mówi jest bardzo dużo jeszcze,  nie można powiedzieć, że jest 

już wszystko (nikt tak nie mówi, nie żebym tak sugerował, że jest wszystko zrobione i nic nie 

trzeba), natomiast działania jest bardzo wiele. Wszystkim, którzy kandydują życzę osiągnięcia 

sukcesu, choć to będzie trudne bo wiele osób tutaj siedzących radnych konkuruje ze sobą, czyli na 

pewno w przyszłej radzie, przez to, że mamy inne okręgi mandatowe niestety nie będą mogli 

wspólnie pracować, jest to przez prawo wyborcze wykluczone, natomiast gratuluję chęci tego 

społecznego działania tego, że chce się dla tych swoich społeczności coś zrobić, jakieś osiągnięcia 

żeby były, tego oczywiście wszystkim tutaj życzę. Chciałem na koniec, ponieważ przez 3 kadencje 

nie udało się ale akurat dzisiaj jest taki dzień, że są moje imieniny więc na końcu pozwolę sobie 

poczęstować państwa cukierkami, żeby to wspomnienie mojej osoby było jak najbardziej 

pozytywne i ze słodkościami się kojarzyło. 

 

Radna pani Teresa Rachwał – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. 

Kończąc obecną kadencję samorządu Ropczyc chciałabym bardzo serdecznie podziękować 

koleżance, kolegom radnym, również bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, jego 

zastępcom, pani sekretarz, pani skarbnik i koleżankom pani Eli i pani Bernadce z rady za tą bardzo 

dobrą współpracę w podejmowaniu dobrych decyzji dla rozwoju naszej gminy. Chciałabym 

powiedzieć, że przez te 4 lata mogłam skorzystać z wielu dobrych rad i nauczyć się od 

doświadczonych samorządowców z naszej gminy, za co bardzo dziękuję. Wiemy już w jaki sposób 

zabiegać o rozwój naszej małej ojczyzny, jeżeli ta współpraca się dobrze układa i rozumiemy 
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problemy każdego człowieka. Chciałam podziękować a na koniec życzyć wszystkim kandydującym 

w nadchodzących wyborach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim pomyślności  

i powodzenia w tych wyborach. 

 

Radny pan Grzegorz Bielatowicz – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panowie 

Burmistrzowie. Coś się zaczyna i coś się kończy. Dzisiaj jest właśnie taki dzień, gdzie kończymy 

kolejną kadencję, dlatego też z tego miejsca chciałem złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim 

tym osobom z którymi dane było pracować mi w tej kadencji. Przede wszystkim chcę podziękować 

pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom referatów, pani sekretarz, pani skarbnik, paniom  

z biura rady. Dziękuję sołtysom i przewodniczącym osiedli. Dziękuję również panom 

wiceburmistrzom a przede wszystkim dziękuję panu burmistrzowi Bolesławowi Bujakowi. Panie 

burmistrzu w imieniu swoim, w imieniu mieszkańców Lubziny dziękuję za wszystko to, co udało 

się zrobić w tej kadencji. Dziękuję za kolejne oświetlone drogi, dziękuję za kolejne drogi o trwałej 

nawierzchni, dbanie o placówki oświatowe, o modernizację OSP rozpoczętą, również dziękuję za 

wsparcie parafii naszej, dziękuję również za tak potrzebne, nie tylko dla Lubziny ale dla całej gminy 

ujęcie wody. Panie burmistrzu pragnę z tego miejsca podziękować i życzyć panu sukcesów. Życzę 

panu niedzielnego sukcesu w wyborach, wierzę w to, jestem mocno przekonany, że mądrość 

naszych obywateli przyczyni się do tego, że będzie pan burmistrzem w kolejnej kadencji. Nie 

byłbym sobą gdybym jeszcze nie odniósł się w tej chwili do kampanii wyborczej. Szanowni 

Państwo i kolego Witku. Przykre Szanowni Państwo jest to, że mam doświadczenie sprzed kilku 

kadencji, że kampania czasem przybiera takie brutalne formy. Powiem tak kolokwialnie, że nawet 

bywa tak, że jesteśmy oblewani pomyjami czy ja czy pan burmistrz. Kolega Witek, bo tak się 

traktujemy, pracujemy parę lat już tutaj, jeżeli chodzi o tą salę, o radę i przykre naprawdę jest to, 

że chodzicie, mając na uwadze, że utożsamiacie się z formacją, która rządzi się wiadomo czym, 

sprawiedliwością i prawem i dlatego też  przykre jest to, że nie mamy możliwości konfrontować 

pewnych spraw czy ewentualnie rozwiewać wątpliwości czy rzeczy takie, które mijają się  

z prawdą. Mam również żal do mojego młodszego kolegi stróża prawa bądź co bądź. Jeżeli masz 

Darek jakieś wątpliwości pod kątem mojej osoby, że w coś jestem powiem tak kolokwialnie 

umaczany, jeżeli masz taką wiedzę to bardzo proszę cię, ty powinieneś wiedzieć, żeby zgłosić do 

odpowiednich służb, żeby odpowiednie służby się tym zajęły. Powiem tak, że współpracowało mi 

się bardzo dobrze z wszystkimi radnymi ale kampania ta w tym roku przybrała bardzo, zeszła  

w złym kierunku i nie powinno tak być. Dziękuję państwu za uwagę. 

 

Radny pan Dariusz Skórski – starszy kolego Grzegorzu (Radny pan Grzegorz Bielatowicz - są to 

sprawy  kolego Darku, co na pewno nie interesują ani kolegę radnego z Łączek. Chcesz 

porozmawiamy sobie potem o szczegółach, możemy jak najbardziej wymieniać zdania). 

Radny pan Dariusz Skórski  - to nie miejsce na sesji (Radny pan Grzegorz Bielatowicz - przez to 

mówię). 

Radny pan Dariusz Skórski – jestem zdziwiony bo kolego Grzegorzu kandydujemy z dwóch 

różnych okręgów. W swojej kampanii wyborczej nie odnoszę się do twojej osoby tak, że jestem  

w szoku. (Radny pan Grzegorz Bielatowicz - możemy porozmawiać, na pewno państwa nie 

interesują nasze sprawy). 

Radny pan Dariusz Skórski – dokładnie, to podnosiłem, nie wjeżdżaj mi na ambicję, że jestem 

stróżem prawa bo to jest kpina w tym momencie i zepsucie tej dobrej atmosfery, która tutaj była. 

 

Przewodniczący Rady – korzystając z okazji, że mogę jeszcze coś powiedzieć, panie Witku z racji 

tego poczęstunku, z racji twojego święta wszystkiego najlepszego ci życzę w imieniu własnymi  

i całej rady. Przede wszystkim dużo zdrowia i spełnienia, realizacji swoich marzeń. Wszystkiego 

dobrego. 

 

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych do Urzędu Stanu Cywilnego, po otrzymaniu 

pamiątkowych grawertonów. Życzył wszystkim sukcesów w nadchodzących wyborach. 
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8.  
Przewodniczący Rady zamknął 60 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. 

 

 


