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 Protokół Nr XLIX / 14 

z XLIX sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 28 lutego 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. 13.10-15.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 49 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 (w dalszej części protokołu oznaczony jako Burmistrz 

Ropczyc) - proszę o zgodę na wycofanie z porządku obrad projektu 4.13., który dotyczy sprzedaży 

nieruchomości w Gnojnicy Woli o powierzchni 23 arów, złożonej z trzech działek oraz proszę  

o zgodę na wprowadzenie do projektu 4.18. autopoprawki polegającej na zmianach pomiędzy 

działami gospodarki komunalnej w wysokości 100.000 zł i stworzenie paragrafów. Nic to nie 

zmienia w budżecie tylko przenosi określone zapisy i pozwala stworzyć nowy paragraf, o czym 

technicznie i merytorycznie pani skarbnik informując o tym punkcie programu. 

Przewodniczący Rady – jeszcze jedna uwaga do tego porządku. W tekście porządku obrad  

dotyczącego projektu 4.16 winien być rok 2015 a nie 2014.  

 

Radny pan Witold Darłak – chciałbym prosić pana burmistrza o wyjaśnienie powodu wycofania 

punktu 4.13., ponieważ to akurat mojej wioski dotyczy. 

 

Burmistrz Ropczyc - w związku z tym, że na Komisji Rewizyjnej jeden z radnych z Gnojnicy Woli 

mówił o tym, że może być problem z dojazdem do innej działki, sprawdziliśmy to, rzeczywiście 

może być problem, może po sprzedaży ktoś, kto dziś nieformalnie, bez zgody dojeżdża do części 

swojej nieruchomości może mieć określony kłopot, to wstrzymuję się czasowo. Wycofuję nie  

w ogóle ze sprzedaży, tylko wycofuję z tej sesji, spróbujemy to do końca wyjaśnić i przedłożymy 

pewnie też po poinformowaniu na zebraniu wiejskim. Taka była moja intencja ale gdzieś kierownik 

trochę wyprzedził moją intencję i ten projekt przedłożył, więc macham na to ręką ale to trzeba też 

na wsi powiedzieć - sprzedajemy to, uregulujemy prawo do przejazdu temu sąsiadowi, tak jak do 

tej pory. To jest główna intencja wycofania z tej sesji, spodziewam się, że na następnej ten projekt 

wniosę pod obrady Wysokiej Rady. 

 

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

wstrzymujących się – 1. 

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 XLVIII sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,  
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4.2.ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIX/415/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Ropczyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków,  

4.3.zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski i Gminą 

Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  

4.4.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gnojnicy, działka 3034/1,  

4.5.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, działka 912/1,  

4.6.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 917/5,  

4.7.zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 986/18,  

4.8.zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 986/17,  

4.9.zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 666/2,  

4.10.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka 452/17, 

4.11.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka 1682,  

4.12.wniesienia aportu do spółki TBS,  

4.13.wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,  

4.14.odpowiedzi na skargę P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

4.15.wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.,  

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

4.17.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok.  

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6.Interpelacje i zapytania.  

7.Zamknięcie sesji.  

 

3. 

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z 48 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4. 

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

gospodarczego poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 26 lutego pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał od 4.2.- 4.12 i 4.14. – 4.15. porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja na 

posiedzeniu w dniu 25 lutego pozytywnie zaopiniowała projekty na dzisiejszą sesję: 4.16., 4.17., 

4.18.. 

 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – 

Przewodniczący Rady – pan Józef Misiura. 

Zgodnie ze Statutem gminy Komisja Rewizyjna uchwaliła projekt rocznego planu pracy, w formie 

projektu uchwały, który został przedłożony Wysokiej Radzie. Zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi 

do tego projektu. 

Nie zgłoszono uwag. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 

XXXIX/415/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków – Przewodniczący Rady – pan Józef Misiura. 
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Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do projektu uchwały rada poprzez obwieszczenie ma ogłosić 

tekst jednolity uchwały, która była zmieniana. Przez projekt 4.2. rada realizuje obowiązek odnośnie 

uchwały 415 z 27 maja 2013 roku. W tekście jednolitym nie wprowadza się żadnych nowości, 

nanosi się tylko zmiany wynikające z nowelizacji aktu prawnego. W przypadku uchwały 415 mamy 

znowelizowany załącznik – tabelę, którą rada przyjęła uchwałą 456 z 7 października 2013 roku. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIX/415/13 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce, udostępnionych dla operatorów  

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta przy: za – 

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

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – 

pani Maria Bochenek. 

Projekt uchwały dotyczy zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów 

Małopolski i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. § 1. 1. Powierza się Gminie Sędziszów Małopolski częściową realizację 

zadań własnych na terenie części Gminy Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

w miejscowości Ropczyce – Witkowice i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości 

Ropczyce – Witkowice i Gnojnica z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

stanowiących własność Gminy Sędziszów Małopolski. 2. Przejmuje się od Gminy Sędziszów 

Małopolski  częściową realizację zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w obrębie 

Góra Ropczycka oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sędziszów Małopolski 

w obrębie ulicy Wesołej z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

stanowiących własność Gminy Ropczyce. § 2. 1. Wyraża się zgodę oraz upoważnia się Burmistrza 

Ropczyc do zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski  

i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały 

powierza się Burmistrzowi Ropczyc. §4.Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Tekst porozumienia jest dołączony  i załączniki 

graficzne do porozumienia zostały przekazane państwu radnym. Stanowią uzupełnienie tego 

porozumienia. 

 

Radny pan Witold Darłak – czy to porozumienie wiąże się z jakimiś kosztami, które obciążyłyby 

gminę Ropczyce, czy jest to na zasadzie wspólnego interesu i sprawy finansowe raczej nie będą 

obciążeniem dla nas. 

Pani Maria Bochenek - to nie wiąże się z wydatkami finansowymi tylko z uregulowaniem 

istniejącego stanu i zapewnieniem, żeby na naszym terenie obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sędziszowskie ludzie nie mieli problemów  

z podłączeniem się, z korzystaniem z wody sędziszowskiej, z odprowadzeniem ścieków i na 

odwrót. 

 

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów 

Małopolski i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

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

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Gnojnicy, działka 3034/1– Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
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położonej w Gnojnicy, oznaczonej jako działka 3034/1 o powierzchni 5 arów 7 m2,  

z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości pod budowę parkingu. Jest to działka położona przy 

Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gnojnicy, działka 3034/1 

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

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach-Witkowicach, działka 912/1–  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  

w Ropczycach – Witkowicach, działka ewidencyjna 912/1 o powierzchni ogólnej 13 arów 29 m2,  

z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości pod rozbudowę i modernizację ul. Kolonia. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, 

działka 912/1 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach, działka 917/5 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  

w Ropczycach – Witkowicach - działka 917/5 o powierzchni ogólnej 5 arów 1 m2, z przeznaczeniem 

do zasobu nieruchomości również pod modernizację i przebudowę ul. Kolonia. 

 

Radny pan Witold Darłak - czy na tą zamianę będą jakieś pieniądze wyłożone przez gminę, czy to 

jest bezgotówkowo. 

Pan Józef Krzych wyjaśnił, że projekty 4.6. i 4.5. dotyczą nabycia. 

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 917/5 

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

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych  

w Ropczycach, działka 986/18 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Ropczyce, składającej się z działki 986/18 o powierzchni ogólnej 28 arów 53 m2 

położonej w obrębie Ropczyce – Witkowice za nieruchomość gruntową stanowiącą własność (…), 

oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce-Witkowice jako działka 916/16  

o powierzchni ogólnej 3 ary 69 m2, oraz jego współwłasność 2/10 części działki  916/14  

o powierzchni ogólnej  60 m2. Zamiana następuje z zastosowaniem dopłat z uwagi na nierówne 

wartości zamienianych nieruchomości. Działka stanowiąca własność gminy leży przy ul. 

Sucharskiego, jest to byłe boisko sportowe, natomiast działka (…)  przy ul. Kolonia również jest 

niezbędna pod modernizację i przebudowę ulicy. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 

986/18 została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych  

w Ropczycach, działka 986/17– Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Ropczyce, składającej się z działki 986/17 o powierzchni ogólnej 17 arów 87 m2 
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za nieruchomość gruntową stanowiącą własność (…), oznaczoną w operacie ewidencji gruntów 

obrębu Ropczyce-Witkowice jako działka 916/12 o powierzchni ogólnej 3 ary 57 m2, oraz jego 

współwłasność 2/10 części działki  916/14 o powierzchni ogólnej  60 m2. Zamiana następuje z 

zastosowaniem dopłat z uwagi na nierówne wartości zamienianych nieruchomości. Ta działka 

również leży przy ul. Sucharskiego jeżeli chodzi o działkę gminną, jest to nieużytkowane boisko 

sportowe, natomiast działka (…) położona jest przy ul. Kolonia, również jest niezbędna pod 

modernizację i przebudowę tej drogi. (…) 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 

986/17 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.9.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych  

w Ropczycach, działka 666/2 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Ropczyce, działka 666/2 o powierzchni 12 arów 36 m2 położonej w obrębie 

Ropczyce – Witkowice za nieruchomość gruntową stanowiącą własność (…), oznaczoną jako 

działka 917/3 w Ropczycach - Witkowicach o powierzchni ogólnej 4 ary 84 m2. Działka (…) 

również jest niezbędna pod modernizację i przebudowę ul. Kolonia, natomiast działka gminy leży 

przy ul. Sucharskiego, w pobliżu ul. Szkolnej. Obecnie na niej znajduje się budynek gospodarczy, 

który wybudowała Spółdzielnia Kółek Rolniczych. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działka 666/2 

została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla 

RCSiR w Ropczycach, działka 452/17 - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu, ustanowionego na czas nieokreślony na rzecz Ropczyckiego 

Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach decyzją burmistrza ze stycznia tego roku do części 

nieruchomości o powierzchni 34 ary, stanowiącej własność gminy Ropczyce, położonej w 

Ropczycach, oznaczonej jako działka 452/17 o powierzchni ogólnej  3 ha 29 arów 64 m2, na której 

znajduje się kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Ten kompleks boisk sportowych znajduje 

się przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Konarskiego. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka 

452/17 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla 

RCSiR w Ropczycach, działka 1682 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu, ustanowionego na czas nieokreślony na rzecz Ropczyckiego 

Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach decyzją burmistrza ze stycznia tego roku do części 

nieruchomości o powierzchni 29 arów stanowiącej własność gminy Ropczyce, położonej w obrębie 

geodezyjnym Ropczyce – Pietrzejowa tutaj powinno być, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka 1682, na której znajduje się kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Jest to przy Zespole 

Szkół nr 5 przy ul. Szkolnej. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla RCSiR w Ropczycach, działka 

1682 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

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

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

bezprzetargowej, do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, na podwyższenie kapitała zakładowego, nieruchomości gruntowej będącej 

własnością Gminy Ropczyce, położonej w obrębie Ropczyce, oznaczonej jako działki: 391/1  

o powierzchni 26 arów 9 m2, 393/15 o powierzchni 16 arów 70 m2, 393/19 o powierzchni 25 arów 

14 m2, 393/21 o powierzchni 1 ar 95 m2, 393/22 o powierzchni 9 arów 98 m2, 394/1  

o powierzchni 13 arów 98 m2, 394/3 o powierzchni 28 arów, w zamian za objęcie udziałów  

w spółce, o łącznej wartości równej cenie tej nieruchomości ustalonej na podstawie wyceny 

sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Są to działki położone przy ul. Mehoffera, 

przeznaczone w planie miejscowym pod budownictwo wielorodzinne. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie wniesienia aportu do spółki TBS została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw 

- 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy ustanowienia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. Projekt tej uchwały w zasadzie dotyczy zmian w uchwale podjętej  

w 2010 roku, jednak aby nie tworzyć później tekstu jednolitego stąd propozycja nowej uchwały 

przy podjęciu której traci moc uchwała LIV/640/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 

października 2010 roku. Chodzi tutaj o umożliwienie wydania decyzji na prowadzenie schronisk 

dla bezdomnych zwierząt przedsiębiorcy. W poprzedniej uchwale warunkiem wydania decyzji było 

prowadzenie zarejestrowanej działalności. Natomiast sytuacja jest odwrotna aby przedsiębiorca 

mógł zarejestrować działalność musi mieć najpierw decyzję. Jak również w uchwale z 2010 roku 

był wymóg posiadania stosownych dokumentów oddania do użytkowania obiektów budowlanych, 

natomiast przy schronisku nie zawsze są potrzebne takie obiekty, które wymagają pozwolenia na 

użytkowanie. Taki zapis uniemożliwiałby wydanie decyzji w przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma 

obiektów w schronisku, które wymagają oddania do użytkowania. Również w uchwale z 2010 roku 

nie było ujęte rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2004 roku, które szczegółowo 

przedstawia wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  

i ich części została podjęta przy: za – 15 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 4. 

 

4.14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę P4 Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 

pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 

skargi P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach nr 

XXXVII/403/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego nr 12/1/2013 obszaru: w Brzezówce – w rejonie drogi krajowej 

nr 4 oraz w Ropczycach – w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej. Wnosi się o jej 

oddalenie. Spółka P4 zwracała się do burmistrza o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego na budowę masztu dla telefonii komórkowej. Wniosek ten był załatwiany w formie 

odmowy, później został dla tego obszaru wnioskowanego przez spółkę sporządzony plan 

miejscowy. Z chwilą uchwalenia planu miejscowego nie było już możliwości wydania decyzji, 

natomiast w planie tym zostały zapisane jak gdyby pewne ograniczenia w lokalizacji masztu, 

natomiast spółka odczytuje te ograniczenia jako zakaz w ogóle budowy masztu telefonii 

komórkowej, co zgodnie z ustawą o wspieraniu usług telekomunikacji byłoby niezgodne. Natomiast 

plan miejscowy został zaopiniowany pozytywnie przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, jak również wojewoda po podjęciu uchwały przez radę nie stwierdził 

rozstrzygnięcia nadzorczego. Plan został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym. Uważamy, że plan 

nie zawiera zakazów, natomiast zwiera pewne ograniczenia w lokalizacji tego typu inwestycji.  

 

Radny pan Witold Darłak - rozumiem, że operator jakiejś sieci komórkowej zwrócił się  

o postawienie wieży czy masztu przekaźnikowego dla telefonii komórkowej i czy ten plan przyjęty 

daje takie możliwości, czy nie. Wiadomo, że jakiś obszar ochronny dla ludzi musi być od tej wieży 

ale rozumiem, że nie jest całkowicie zabronione na tym terenie postawienie tego masztu. Dobrze to 

rozumiem? Proszę o odpowiedź. 

Pan Józef Krzych - tak, właśnie tak. 

 

Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podjęta 

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

 

4.15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2015 r.– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i o funduszu sołeckim wyraża się zgodę na 

wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2015 rok. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r. została 

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

 

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

wydatków inwestycyjnych na 2015 rok – Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak. 

Ten projekt uchwały i następny to są dwa projekty związane tak naprawdę z jednym zadaniem 

inwestycyjnym, które po analizie postanowiłem przedłożyć Wysokiej Radzie, przedstawiłem to 

również na komisjach stałych Rady Miejskiej. Otóż dotyczą one zadania, które jest wpisane  

w budżet bieżącego roku pod nazwą modernizacja osiedlowego domu kultury w Witkowicach, na 

które mamy zapisaną w budżecie kwotę składającą się z przyszłej dotacji Ministerstwa Kultury,  

o której mieliśmy prawo sądzić, że może być dochodem i wpisaliśmy ją w wysokości 900.000 zł 

po stronie dochodowej i również po stronie naszych wydatków, naszych dochodów była zapisana 

kwota 950.000 zł na modernizację osiedlowego domu kultury w bieżącym roku. Dwa tygodnie 

temu otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Kultury, że nasz wniosek nie uzyskał akceptacji z powodu 

braku dwóch punktów. Prawda jest taka, że jesteśmy blisko, po raz trzeci wnioskujemy do tego 

samego źródła, Ministerstwa Kultury o wsparcie na tą inwestycję i być może w tym roku tą dotację 

otrzymalibyśmy, nie w kwocie na jaką liczyliśmy, gdyby nie pewnie większa kwota, którą minister 

zdecydował się jednak przekazać na inne ważne zadanie w Warszawie i akceptujemy to zadanie bo 

chyba minister miał rację. W związku z powyższym doszło do spotkania w tym tygodniu,  

w poniedziałek tu u nas z pierwszym wiceministrem kultury Piotrem Żuchowskim. Rozmawialiśmy 

też o sprawach, które są problemem dla nas jak niektóre zabytki, które wymagają znacznych 

nakładów na modernizację jak i na ten obiekt, który akurat nie jest zabytkiem ale mógł być 

dofinansowany z budżetu państwa. Poinformowaliśmy, że zrobiliśmy odwołanie od tej decyzji ale 
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mówiąc szczerze nie liczymy na skutek pozytywny tego odwołania, bo pieniędzy nie ma, poszły  

w inny cel. Wobec powyższego jest taka propozycja do Wysokiej Rady, te nasze środki z dochodów 

własnych, które miały być zabezpieczone w tym roku na tą modernizację proponuję przesunąć  

w taki oto sposób, że połowa tej kwoty, umówmy się, że jest to ok. 500.000 zł byłaby wykorzystana 

jednak na uruchomienie zadania inwestycyjnego, które z projektu budżetu zdjęliśmy w postaci 

budowy zadaszenia trybun sportowych a drugą połowę kosztów budowy zadaszenia tych trybun 

proponuję, żebyśmy zapłacili w roku przyszłym z przyszłorocznego budżetu, by nie obciążać 

całkowicie tegorocznych dochodów. Tak naprawdę tego zadnia nie zdecydowaliśmy się realizować 

ale wydaje się, że jeśli kończymy modernizację stadionu w postaci przebudowy bieżni na 

poliuretanową i ograniczonego dojazdu w przyszłości do tego obszaru inwestycyjnego cięższego 

sprzętu, a przy zadaszeniu potrzebne są jednak dźwigi, potrzebny jest ciężki sprzęt w postaci 

samochodów cięższych dowożących materiały do montażu uważamy, że byłoby dobrze zakończyć 

tą inwestycję poprzez ten najtrudniejszy, najcięższy element inwestycyjny a wykańczanie etapami, 

zostawić na spokojnie, na przyszłe lata. Tym bardziej, że ta inwestycja składająca się z dwóch zadań 

na stadionie – budowa trybun i przebudowa bieżni tak naprawdę finansowana jest na dziś średnio  

w osiemdziesięciu paru procentach, dokładamy nie więcej niż 350.000 zł z naszego budżetu  

i uważam, że możemy sobie pozwolić dołożyć jeszcze 1.000.000 zł, rozłożyć to na dwa lata, ten  

i przyszły rok i skończyć z dużą inwestycją a w przyszłości już tylko drobne wykończenie pod 

kątem odpowiedniego zabezpieczenia funkcjonalnego szatni, sanitariatów pod trybunami. Stąd jest 

ta propozycja, żeby ogłosić przetarg, jesteśmy do niego przygotowani, jesteśmy gotowi  

w przyszłym tygodniu ten przetarg ogłosić na zadaszenie trybun, potrzeba nam dwóch uchwał rady, 

waszej zgody. Po pierwsze zgoda, że umownie mówimy pół miliona złotych płacimy w przyszłym 

roku. Mówię umownie, bo dopiero przetarg pokaże ile ta inwestycja pod nazwą zadaszenie trybun 

będzie kosztowała, dziś mamy tylko kosztorysy, kosztorysy to nie wszystko. Drugi projekt uchwały 

będzie mówił o przesunięciu tych pieniędzy przeznaczonych w tegorocznym budżecie na osiedle 

Witkowice, połowę na drogi a połowę na zadaszenie tych trybun, żeby połowę środków 

finansowych zapłacić. Ja przekonuję Wysoką Radę do takiej decyzji z tego powodu, że na tej 

inwestycji -budowa trybun mamy do czynienia z dobrą firmą Skanska. Dzisiaj niezwykle trudno 

jest wybrać w drodze przetargu firmę najtańszą, bo liczy się tak naprawdę tylko jedno kryterium – 

najniższa cena i równocześnie, żeby mieć do czynienia z firmą wiarygodną, która wykonuje 

jakościowo dobrze, zgodnie z harmonogramem i w dobrej współpracy zmierzającej do oddania 

dzieła realizowanego w jak najlepszym poziomie wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną  

i również przepisami. Nie chcielibyśmy, żeby ten wykonawca schodził z placu budowy bo ma plac 

budowy przygotowany, kierownictwo. Przyśpieszą inwestycję dzięki dobrej zimie, na tyle, że 

możemy się czasowo jeszcze zmieścić przed zakończeniem zadaszenia w takim terminie jaki 

zakładaliśmy sobie dla budowy tylko trybun i bieżni. To jest ten drugi element, który jest korzystny 

dla podjęcia tej decyzji. Po trzecie firmie Skanska zależy, żeby pokazać zrobione zadanie  

w całości i mieć ku temu odpowiednie na przyszłość referencje w tej dziedzinie, chciałaby to zrobić  

i liczymy, że w przetargu będzie najtańsza, bo ma przewagę tą, że nie musi organizować placu 

budowy, całej logistyki, kierownictwa, co też jest pewnym kosztem. Jeśli nie teraz wybudujemy to 

zadaszenie, a mamy projekt, pozwolenie, to gmina powinna to zrealizować za dwa, trzy lata. Jak 

jest dobry, sprzyjający zbieg różnych okoliczności i może to być efektywna decyzja proponuję 

wydać ten milion w okresie 2 lat bo i tak do tej inwestycji dołożylibyśmy w granicach 1.300.000 zł 

a dotacja dzisiaj wynosi już ok. 4,5 miliona złotych. Jeszcze raz proszę o rozważenie, o zgodę na 

propozycje, które wypowiedziałem a które w sensie technicznym pani skarbnik przy tej czy przy 

następnej uchwale wyjaśni. 

 

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec uzupełniła, że zgodnie z wyjaśnieniem burmistrza postanawia 

się o zabezpieczeniu w budżecie 2015 roku środków finansowych w kwocie 500.000 zł na projekt 

pod nazwą „Budowa zadaszenia trybun Stadionu Sportowego w Ropczycach”. Źródłem pokrycia 

tych zobowiązań będą  dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

prawnych i od osób fizycznych. Uchwała daje upoważnienie dla Burmistrza Ropczyc do 
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zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających 

granicę wydatków określonych w budżecie na 2014 rok. Równocześnie uchwała upoważnia 

burmistrza do podpisania umowy wskazującej  na zaciągnięty limit zobowiązań. 

 

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź - z wielką pokorą i smutkiem przyjmuję tą wiadomość, że stało 

się inaczej niż mieszkańcy oczekiwali. 

 

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

na 2015 rok została podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 1, wstrzymujących się – 1. 

 

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

(wraz z autopoprawką) – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. W budżecie gminy na 2014 rok 

wprowadza się zmianę, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 18.570, 92 zł, zmniejsza się dochody 

budżetu w dochodach majątkowych o kwotę 952.617 zł. Tabela w załączeniu przedstawia 

poszczególne zmiany, są to zmniejszenia na dochodach dotyczących finansowania inwestycji domu 

kultury w Witkowicach. Zwiększenia dochodów dotyczą wygospodarowanych dochodów przez 

jednostki oświatowe. Zwiększa się równocześnie wydatki w wysokości 18.000 zł oraz zmniejsza 

się wydatki o kwotę zmniejszeń dochodów, jest to tabela nr 2, która przedstawia poszczególne 

zmniejszenia i zwiększenia wydatków. Równocześnie w projekcie uchwały planowane są 

przeniesienia poszczególnych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami naszych placówek, 

łącznie z autopoprawką  przeniesienie tych planowanych wydatków stanowi kwotę nie jak 

wcześniej 991.562,43 zł tylko łącznie z autopoprawką 1.101.562,43 zł. Są to przeniesienia  

w poszczególnych jednostkach oświatowych, które realizują zadania w rozdziałach w których 

przesunięcia należą do kompetencji rady. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

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

głosów, przeciw - 1, wstrzymujących się – 1. 

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p. B.Bujak: Chciałbym poinformować o pracy urzędu gminy oraz jednostek 

organizacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Zacznę od dróg. Jest dobry okres, mija luty, 

dzisiaj 28 wspaniała pogoda i w związku z tym mieliśmy jako gmina i urząd gminy, dużo mniej 

problemów związanych z odśnieżaniem, przeróżnymi sytuacjami trudnymi, które zwykle w zimie 

się zdarzały i oby to już naprawdę była wiosna od pierwszego marca. Zaoszczędziliśmy trochę 

środków finansowych, jednak były wydatki związane z gotowością do świadczenia usług  

w zakresie zimowego utrzymania. To wszystko policzymy i pewnie na sesji marcowej 

podsumujemy wydatki tej zimy, które na pewno są satysfakcjonujące. Przez ostatni miesiąc 

pracowaliśmy w referacie odnoszącym się do gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg, ulic 

nad przetargami, które miały na celu miały przygotowanie się do okresu wiosennego. 

Przeprowadziliśmy w zasadzie wszystkie przetargi na świadczenie usług transportowych jak 

również wykonywanie robót ziemnych, podpisujemy stosowne umowy po przetargach i jesteśmy 

gotowi wtedy kiedy znikną przełomy do świadczenia usług. Pism i pytań jest wiele od mieszkańców 

by poprawiać drogi. Zaczniemy wtedy kiedy już pogoda pozwoli na ich naprawę. Jesteśmy również 

po przetargach na wykonywanie remontów cząstkowych, na wykonywanie likwidacji przełomów 

w drogach o nawierzchni asfaltowej, też podpisujemy umowy i też będziemy gotowi wraz z marcem 

do wykonywania tych usług. Również rozstrzygnęliśmy przetarg na montaż znaków drogowych. 

W ciągu roku tych znaków stawia się bardzo wiele. To też dotyczy znaków poziomych, które 

wczesną wiosną trzeba będzie odmalować żeby służyły przez cały rok. Realizujemy szereg różnych 

projektów technicznych, które przygotowują nas do realizacji zadań choćby w zakresie budowy 

chodników czy dróg, te, które są w trakcie o nich nie informuję, chociażby dzisiejsze uchwały Rady 

świadczą o tym, gdzieśmy  zamieniali grunty, kupowaliśmy nieruchomości przyległych do dróg 
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gminnych tak jak końcówka ulicy Kolonii, po to żeby zakończyć projekt i ogłaszać przetarg na 

realizację również tego największego zadania w bieżącym roku, dotyczącego dróg; przebudowa  

i modernizacja ulicy Kolonia. Projektujemy nowy odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 

centrum Łączek wraz z jakby przystankami czy zatokami autobusowymi, to jest odcinek 650 

metrów bieżących. Ten projekt będzie gotowy w tym roku, ale ten odcinek nie jest w tym roku 

przewidziany do realizacji bo o tym Rada zdecydowała na poprzedniej sesji i oczekujemy teraz 

decyzji Marszałka czy ten inny odcinek projektu technicznego z pozwoleniem na budowę chodnika 

przy tej drodze w tej miejscowości będzie realizowany. Podpisaliśmy umowę po przetargu na 

budowę parkingu dla samochodów naprzeciw stadionu na odcinku od wjazdu do Caritasu do ulicy 

Korczaka wjazd do Powiatowego Lekarza Weterynarii i do Sanepidu. Byłby to parking na około 

80 chyba miejsc postojowych, bardzo potrzebny i niezbędny dla stadionu i chcielibyśmy go zrobić 

w tym roku, tak żeby oddając inwestycję, o której wcześniej mówiłem, tą dużą składającą się, po 

waszej decyzji przed chwilą, za którą dziękuję, z trzech zadań, to byłoby czwarte i to byłby 

kompleks, który rozwiązuje, sprawę parkingu przy różnych imprezach sportowych. Wczoraj 

otrzymaliśmy od Wojewody Podkarpackiego i dyrektora departamentu MSW promesę na 400 tys. 

zł, jest to jakby pieniądz – 400 tys. zł na przebudowę, modernizację czyli budowę o nawierzchni 

asfaltowej drogi gminnej łączącej drogi z Borków Chechelskich i Poręb Chechelskich do drogi 

wojewódzkiej 986 w Łączkach, koło restauracji, Mostki. To jest ponad 2 kilometry drogi, myślimy, 

że uda się ją zrobić w granicach za pół miliona złotych. 400 tys. oznacza 80% kosztów inwestycji, 

20% czyli 80 tys. musimy dołożyć swoje. Jeśli przetarg wskazywałby na wyższą kwotę niż 

wspomniane 480 tys. to, to co musimy dołożyć może być więcej niż 80 tys.. Jeśli zaś przetarg byłby 

poniżej kwoty 480 tys. to musimy oddać pozostałość do jednej wspólnej kwoty zbieranej przez 

Wojewodę, która ponownie będzie jeszcze raz rozdysponowana. Zatem jesteśmy też w gotowości 

do wnioskowania o kolejny inny projekt do realizacji i takie starania będziemy czynić na poziomie 

i Wojewody i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziś na etapie konsultacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie dróg, droga niezwykle ważna dla miasta i gminy 

Ropczyce, wojewódzka, druga co do ważności, przebiegająca przez teren naszej gminy, po drodze 

krajowej E4, niestety nie znalazła się wśród planowanych do realizacji w programie regionalnym, 

Regionalnym Programie Operacyjnym w latach 2014-2020, została wyrzucona do pozycji rezerwa. 

Myślę jakie czynić inne zabiegi żeby jeszcze rzutem na metę, w odwołaniu w przyszłym roku,  

w przyszłych latach jednak wprowadzić tą drogę do realizacji. Zostało również przez zarząd 

Województwa Podkarpackiego 17 grudnia na posiedzeniu zarządu wycofane zlecenie na 

opracowywane projekty przez firmę gdańską, która wygrała w drodze przetargu półtora roku temu, 

warunki techniczno ekonomiczne dla tej drogi. To oznacza, że zarząd nie przewiduje jej w realizacji 

tych środków finansowych. Będziemy zabiegali, ale też mówię to po to żeby wszystkimi różnymi 

możliwymi kanałami, Wysoka Rada też, próbowała argumentować do przywrócenia tej drogi do 

przebudowy. Miałem okazję przejeżdżać niedawno drogą wojewódzką Mielec – Radomyśl Wielki. 

Ta droga wojewódzka, o której mówię, numeru nie pamiętam, łączyć będzie ostatni zjazd  

z autostrady w województwie tarnowskim z Mielcem. Stan techniczny tej drogi jest bardzo dobry, 

a ona została wprowadzona do przebudowy kosztem Tuszyma-Wiśniowa, a ta wycofana do 

rezerwy. Ja tylko mogę wyrazić ubolewanie bo stan techniczny tej drogi gdyby ktoś przejeżdżał, 

był w tamtym rejonie, proszę sprawdzić, nijak się ma do naszego stanu technicznego, a zwłaszcza 

do stanu technicznego drogi na terenie gminy Ostrów, na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie,  

u nas jest jeszcze nieźle, ale to nieźle to oznacza, że trzy lata wytrzyma a w następnych będzie sito 

i łata na łacie. Absorbowałem tym tematem i konwent wójtów i burmistrzów, Starostę, 

absorbowałem Senatora, Posła i jestem przekonany, że wszyscy czynią starania z wymienionych 

osób. My też składaliśmy wnioski, będziemy dalej składali wnioski, będę pewnie też jako burmistrz 

reprezentujący naszą gminę upominał się o to zadanie dalej, ale na dziś jest taka sytuacja jaka 

mówię. Nie jest zamknięty temat RPO więc jeszcze trochę można zrobić. Byłbym wdzięczny 

każdemu kto by się przyczynił do dobrego argumentowania i zmiany tych decyzji. Sprawa z zakresu 

dróg, też niezwykle ważna i istotna. Jesteśmy na etapie, w którym nie zdecydowano jeszcze  

o budowie łączników z autostrady komunikujących drogę krajową. Wysoka Rada pamięta, że i my 
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i miasto Sędziszów podjęło uchwały dotyczące szczegółowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które rezerwują obszar pod budowę tej drogi, tego łącznika i na tym terenie nie 

wolno nikomu realizować żadnej budowy. Ten obszar przecinał będzie ulicą Kolonia, która też 

będzie z drugiej strony komunikowała centrum Sędziszowa. Zatem byłyby dwa połączenia. Jest to 

niezwykle istotne i niezwykle ważne przedsięwzięcie, które kosztować będzie z wyliczenia 

departamentu dróg i transportu Urzędu Marszałkowskiego 90 milionów złotych. Dla porównania 

podam, że skomunikowanie zjazdu w Zawadzie koło Dębicy kosztować będzie, w dwóch 

kierunkach do drogi wojewódzkiej Mielec – Dębica i do drogi E4 w Zawadzie 130 milionów czyli 

znacznie droższe. Ten koszt wynika z tego, że w kierunku Mielca chcą komunikować poprzez drogę 

pod autostradą stąd tak drogie przedsięwzięcie i również łącznik ten zachodni pomiędzy Pilznem  

a Dębicą komunikujący drogę krajową ze zjazdem z autostrady czyli pierwszy w Województwie 

Podkarpackim jest wyceniony na kwotę 120 milionów. Naszym życzeniem i nasze zabiegi powinny 

zmierzać do tego, że gdyby siedem innych wskazanych zjazdów oprócz tych trzech, jeszcze chodzi 

o Rzeszów jeden zjazd, Przeworsk jeden zjazd, Jarosław jeden zjazd, żeby albo wszystkie były 

zapisane w RPO do realizacji, a jeśli zapisane byłyby trzy albo cztery to żeby był zapisany też nasz, 

z tego powodu, że on łączy i daje szansę rozwoju dwóm miastom, łączy też i Powiat Strzyżowski 

poprzez drogę wojewódzką wspomnianą od Wiśniowej w naszym kierunku. Jest trochę 

argumentów, wiele argumentów. Oprócz wniosków, które kierował konwent wójtów i burmistrzów 

do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do Marszałka, do dyskusji, które tu były również na 

spotkaniu z Marszałkiem, do wystąpień Posła, Senatora, trzeba by jeszcze myśleć o innych 

przedsięwzięciach, które by argumentowały wolę ludu  w tym temacie. Być może wszystkie te 

łączniki zostaną zapisane, to byłoby dobrze, ale zawsze póki nie jest coś zdecydowane a zdaniem 

urzędników Urzędu Marszałkowskiego nie stać RPO czyli pieniędzy zapisanych dla tego 

województwa na wszystkie zaplanowane do realizacji, modernizacji dróg wojewódzkich   

i wszystkie łączniki,  coś tu się musi stać, pilnujmy swojego, jakie  byłyby podpowiedzi, argumenty 

to by się przydały i bylibyśmy za to wdzięczni.  Tyle jeśli chodzi o drogi ze spraw istotnych  

i ważnych. Jeśli chodzi o inwestycje, to jak powiedziałem, jest niezwykle wiosenna zima,  

w związku z tym realizujemy dwie inwestycje największe, poważne. Trybuny o czym wcześniej 

mówiłem i drugą inwestycję – rozbudowę i dobudowę obiektów przy szkole w Niedźwiadzie 

Dolnej. Prace się odbywają wewnątrz szkoły, polegające na dostosowaniu i modernizacji, 

przebudowie węzła żywieniowo świetlicowego i na zewnątrz dobudowie sali gimnastycznej, teraz 

budowany jest  obiekt gdzie będzie sześć sal dydaktycznych. Po rozbudowie szkoła spełniała będzie 

wszelkie standardy jak i inne nasze szkoły. A może nawet więcej. Ale byłoby dobrze żeby nie było 

likwidacji w najbliższej przyszłości gimnazjum bo okaże się, że nasze szkoły są przewymiarowane 

i ta inwestycja nie byłaby efektywna i celowa gdyby tak się miało stać. Mam nadzieję, że do 

likwidacji gimnazjum nie dojdzie. Może rząd weźmie pod uwagę wzór ropczycki i wielu innych 

gmin, gdzie gimnazja nie są zbiorcze a są w każdej szkole.  Jasiu jest w przedszkolu, Jasiu jest  

w zerówce, szkole podstawowej i gimnazjum i nauczyciel i dyrektor jak ma 150 dzieci to zna tego 

Janka od Jasia. To jest najlepsze. Gdy Jasiu trafi jako Janek do gimnazjum zbiorczego to jest 

problem, nie znamy go i nie wiemy jak do niego trafić. Stąd są niepokoje wychowawcze  

w gimnazjach zbiorczych co jest podstawą do likwidacji gimnazjum. Nie wiem czy to jest dobry 

powód żeby gimnazja likwidować bo znajdziemy się w trudnej sytuacji przewymiarowanych 

obiektów i kosztów z tym związanych. Projektujemy inne obiekty, w pewnym stopniu, które są 

gotowe do realizacji, a niektóre być może pod przyszły rok. Gotowe do realizacji, które są już nawet 

na etapie nie projektowania a po przetargu to budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce.  

O ile nic się złego w dokumentach nie stanie to podpiszemy z firmą ropczycką umowę na realizację 

pierwszego etapu, który będzie kosztował nas 600 tys. zł i w tym zadaniu byłaby oszczędność  

w granicach 100 tys. złotych.  W przygotowaniu jest przetarg do ogłoszenia na modernizację OSP 

Lubzina pierwszy etap. Jesteśmy prawie gotowi do rozpoczęcia przetargu na budowę ujęcia wody 

w Lubzinie, które to zadanie też w dużym stopniu determinowałoby możliwość projektowania 

budowy wodociągu dla Łączek i pozostałych miejscowości. Nie mówię, że ono decyduje o tym ale 

w dużym stopniu dobrze wykonane ujęcie i sprawdzona ilość, jakość wody, którą mamy w sensie 
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wstępnych prób jeśli to zostanie potwierdzone to część tej wody z podziemnych źródeł rejonu 

Brzezówka, Czekaj mogłoby być transportowanej w kierunku miejscowości położonych w dolinie 

Wielopolki; Łączki, Niedźwiada Dolna, w tamten rejon. Projektujemy boisko wielofunkcyjne przy 

Zespole Szkół nr 1 czyli o nawierzchni sztucznej, projektujemy przebudowę dachów w szkole  

w Małej, projektujemy uzbrojenie osiedla Pod Pałacem to jest końcówka. Jesteśmy też na etapie 

wydaje się końcowym zakończenia kanalizacji sanitarnej dla Brzyznej, dla Granic, dla ul. Zielonej. 

Wciąż zmieniające się interpretacje prawne przesuwają uzyskanie pozwolenia na budowę, między 

innymi taka interpretacja na przykład, że grunty, które nie mają uregulowanego stanu prawnego 

wymagają innego poświadczenia zgodności właścicieli, że możemy przeprowadzić instalacje 

sanitarne przez te nieruchomości. To odsuwa nas w procedurze o około trzy miesiące. Nie ma niby 

pośpiechu bo nie ma na horyzoncie w tym roku widoku na składanie wniosków i pozyskanie 

środków finansowych na budowę tej kanalizacji ale chcielibyśmy mieć to już za sobą. Projektujemy 

kanalizację deszczową w rejonie ulicy Mickiewicza czyli wspomnianego projektowanego parkingu 

zbierającą wody z całego stadionu i skracającą przebieg wodnicy do rzeki Wielopolki przez inne 

nieruchomości niż dzisiaj szła wodnica żeby na wszelki wypadek przy większych wodach rozłożyć 

spływ wód nawet tych z obwodnicy w rejonie ulicy Sportowej by tam nie stanowiły one zagrożenia 

dla wszystkich sąsiednich obiektów mieszkalnych. Jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, 

gospodarkę przestrzenną to w tym okresie kupiliśmy jedną znaczącą działkę za kwotę 217 tys. 

złotych 54 ary pod budowę bloków, którą w pewnej części jakby przekazaliśmy dzisiaj aportem do 

spółki, która jest naszą własnością w 100% do TBS-u. Ten zakup jest niesfinansowany w całości 

tylko rozłożony w miesiącach chyba do miesiąca sierpnia, kupujemy po to żeby kończyć pewne 

sprawy formalno prawne i zbliżyć się do ogłaszania przetargu na budowę pierwszego bloku żeby 

to osiedle, o którym, mówimy, że w przyszłości może się nazywać Osiedle Mehoffera, żeby mogło 

być rozpoczęte. Jeszcze jest sporo różnej roboty w tym i związanej z kształtowaniem własności, 

wykupem, podziałem, uzyskaniem końcowych pozwoleń na budowę, ulic i parkingów. Mam 

nadzieję, że wszystko uda się spiąć i ten efekt, który był zapowiadany, że będzie nowe osiedle i że 

rozpoczynamy pierwszy blok w kontynuacji, w czasie przyszłym co roku jeden blok jeśli takie będą 

potrzeby bo wydaje się, że takie będą. Tutaj też w tym miejscu dopowiem, że wokół terenu 

scalanego było w prasie wiele emocji, te emocje podejmowane są przez osoby, które są osobiście 

zainteresowane jak najkorzystniejszym funkcjonowaniem w tej sferze finansowej scalania. 

Wyjaśniamy, informujemy, próbujemy przekonać, jeśli te emocje tak się podgrzewają do góry, że 

dochodzi do dezinformacji czy przekłamań to próbujemy, mówię o sobie ale przecież reprezentuję 

gminę i nie chodzi tutaj o mnie jako  osobę fizyczną tylko o mnie jako burmistrza to też 

najprawdopodobniej gdyby trzeba to będziemy wyjaśniać okoliczności prawdy i nieprawdy  

w sądzie ale może do tego nie dojdzie. Nie jest moją intencją jako burmistrza z obywatelami chodzić 

po sądach absolutnie. Moją intencją jest wyjaśniać, tłumaczyć, przekonywać i negocjować. 

Natomiast jeśliby się zdarzyło, że z drugiej strony będzie brak przeświadczenia o argumentach  

i oczernianie to informuję Wysoką Radę, że jeśli chodzi o ochronę dóbr osobistych Wysokiej Rady, 

funkcji burmistrza będę domagał się jak się to mówi wyjaśnienia przez sąd prawdy, gdzie prawda 

jest. Ja myślę, że dzisiaj te okoliczności wynikają z nieświadomości, z braku wiedzy, z krążących 

plotek, z obaw ludzi, że muszą płacić, a nie wiadomo kiedy będzie ten przewidywany zysk, dość 

dokładne były założenia przedkładane ale nie wszyscy je rozumieli a nie pytali, nie wszyscy 

uczestniczyli a powinni, staraliśmy się wszystkich zawsze zawiadamiać taką drogą formalną, która 

potwierdza. Mówię ogólnie ale kto czyta „Reportera” no to czytał te poszczególne artykuły i proszę 

też spojrzeć na ostatni „Reporter” z wczorajszego dnia bo do części artykułów się odnoszę, do tych 

artykułów gdzie wiem kto jest autorem jakby. Tam gdzie niewiadomy jest autor to będziemy pytali 

bo nie wiadomo z kim rozmawiać, więc rozmowa też jest publiczna na zasadzie odpowiedzi na 

artykuły takie i takie. Jeśli byłyby jakieś pytania to na tyle na ile będę mógł będę gotów do 

odpowiedzi. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 51 wniosków o wydanie decyzji, różnych 

decyzji; na cele mieszkaniowe, na cele infrastruktury technicznej, usługowo-handlowe. To dobrze, 

bo niespełna dwa miesiące, informacja robiona dwa dni temu a już 51 wniosków, czyli z początkiem 

roku jest zainteresowanie różnych osób, o budowę domów, o budowę obiektów handlowych  
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i innych, czy budowę infrastruktury liniowej. To jest duża liczba wniosków, w tym czasie 

wydaliśmy 32 decyzje, jest tak dużo wniosków, że nawet nie wyrabiamy. Zwykle nad wnioskiem 

o warunki zabudowy czyli o decyzji lokalizacyjnej w zależności od obiektu pracujemy w granicach 

trzech miesięcy, chcielibyśmy żeby ten okres czasu był jak najkrótszy, można skrócić ten okres 

czyli eliminując go całkowicie gdy dla danego terenu, którego dotyczy dana inwestycja jest 

uchwalony szczegółowy plan zagospodarowania. Ale też z uchwaleniem powierzchniowo  

w granicach miasta dużych obszarów trzeba spokojnie bo też skutkuje określonymi 

konsekwencjami nie zawsze korzystnymi dla gminy. Ktoś może powiedzieć; większość 

powierzchni miasta powinna mieć uchwalony szczegółowy plan zagospodarowania. Nie da rady, 

jest wiele okoliczności, które mówią nie na dzień dzisiejszy. Kto się interesuje tą dziedziną, to niech 

trochę czyta. Gdyby były takie potrzeby to możemy zaprosić fachowców ponad kierownika 

Krzycha i powyjaśniać. Tyle jeśli chodzi o tą działkę. Sporo mamy pracy jeśli chodzi  

o przygotowywanie kolejnych wniosków o pozyskanie środków finansowych i prowadzenie do 

rozliczenia. Te procedury związane z programami europejskimi jak Regionalny Program 

Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w skład, którego wchodzi program Lider są 

bardzo skomplikowane, jeśli ktoś z państwa tu obecnych jest na przykład członkiem zarządu, 

któregoś stowarzyszenia, które wzięło środki finansowe to wie, że nawet taka kwota jak 10 czy 20 

tysięcy, bardzo angażuje czasowo, jest dużo pracy, dużo uzgodnień, dużo wyjazdów do Rzeszowa, 

wiele razy trzeba dokumenty zmieniać, poprawiać a jeśli chodzi o większe wnioski to procedura 

jest jeszcze bardziej skomplikowana. Mamy czteroosobowy referat, który ma co robić ale wszelkie 

podpowiedzi o pozyskanie środków finansowych na określone zadania jesteśmy gotowi 

wykorzystywać, współpracować, czy nawet pomagać różnym grupom zawodowym czy 

społecznym w pozyskiwaniu takich środków finansowych na cel publiczny. O tych zależnościach 

gdzie, skąd ileśmy ściągnęli, ile jeszcze potrzeba środków finansowych w szczegółach nie będę 

mówił ale gdyby ktoś z państwa był zainteresowany to odpowiednie materiały za dwa miesiące są 

dostępne i będą w referacie organizacyjnym, czy u kierowników referatów, czy biurze Rady.  

Oświata. Z przykrością muszę stwierdzić, że Minister Finansów przysłał wszystkim samorządom; 

powiatom, gminom ostateczne decyzje dotyczące subwencji, dotacji. Zostaliśmy delikatnie 

pokarani kwotą obniżenia o 96 tysięcy złotych subwencji oświatowej. Mówię delikatnie bo wczoraj 

na spotkaniu z wójtami, burmistrzami, starostami, którzy mieli wręczone promesy na odbudowę 

popowodziową to jedni „płakali”, że im zabrano i pół miliona i 400 tysięcy i 300 tysięcy, inni byli 

zadowoleni bo im przybyło 100 tysięcy, 200 tysięcy. Ale generalnie chodzi o to żeby sfinansować 

darmowe podręczniki do klasy pierwszej. To nie rząd zapłaci, rząd - są pieniądze rządu ale 

przekazane w postaci subwencji, a teraz rozpisuje się tak subwencję, że się każdemu trochę zabiera 

albo większości i będzie ta kwota, nie wiem ile trzeba, 600 milionów? czy ile żeby wystarczyło na 

zlecenie i sfinansowanie darmowych podręczników. Będą darmowe podręczniki co jest dobre dla 

wszystkich rodziców, których dzieci idą do pierwszej klasy ale sfinansowane z pieniędzy, które są 

gmin, to są najprawdopodobniej te pieniądze. Powiat może się cieszyć bo im chyba przybyło coś 

pieniędzy ale ubyło im kiedyś bo myśmy stracili też najprawdopodobniej będziemy jeszcze o to 

walczyć kilkadziesiąt tysięcy po szczegółowej kontroli UKS-u dotyczącej naliczania subwencji, my 

kilkadziesiąt, powiat chyba 400 tysięcy, to teraz powiatowi coś dołożono a nam jeszcze zabrano. 

Sprawdza się powiedzenie, że jak rząd obiecuje, że coś da to tylko obiecuje a jak mówi, że zabierze 

to zabierze. Jeśli chodzi o oświatę mamy okres naboru dzieci do przedszkoli od 1 marca do końca 

marca. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci, których rodzice chcą umieścić w przedszkolach 

gminnych z terenu miasta i gminy znajdą swoje miejsca w przedszkolach, nie dotyczy to do końca 

miejscowości południa: Niedźwiady, Małej, Łączek, aczkolwiek i tam te przedszkola, któreśmy 

ostatnio otworzyli pewną ilość  miejsc dla dzieci dają. Wypłaciliśmy 31 stycznia dodatek 

uzupełniający dla nauczycieli, który wynosił 156  netto i 183 tysiące złotych z podatkami  

i obciążeniem brutto. To nie jest duża kwota już zbliżyliśmy się prawie do zera.  Jeśli nie będzie 

zmiany ustawy dotyczącej Karty Nauczyciela to najprawdopodobniej w tym roku podjęte decyzje 

zmierzają do tego żeby w przyszłym roku 31 stycznia w ogóle dopłaty nie było, żebyśmy wyszli na 

zero. Poskładaliśmy odpowiednie wnioski o stypendia socjalne dla uczniów w okresie styczeń – 
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czerwiec i to będzie kwota około 107 tysięcy złotych. Robimy sprawozdania. Poskładaliśmy  

w stosownym czasie odpowiednie wnioski do ministerstwa o medale dla nauczycieli, dyrektorów 

szkół za długoletnią pracę z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej. Czekam na końcowy raport 

z kilkutygodniowej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, która dotyczy całości naliczeń subwencji 

oświatowej, nie jest źle, ale te kilkadziesiąt, może z tego się zrobi kilkanaście tysięcy będziemy 

musieli oddać, to jest niewiele przy wielomilionowym naliczaniu subwencji zawsze jakieś drobne 

zmiany zajdą. Wydaliśmy dla 125 rodzin Karty Rodziny Wielodzietnej. Wpłynęło 210 wniosków 

od rodzin. Mamy ponad 1150 wydrukowanych kart, z których 125 wydaliśmy. Zniżki na podatek 

od nieczystości stałych wchodzą w życie z dniem 1 marca, obniżka o 50% opłaty ponad 5 godzin 

za dziecko w przedszkolu dla okazicieli Karty Rodziny Wielodzietnej od 4 marca. Mam nadzieję, 

że nasi partnerzy Bank Spółdzielczy i inne podmioty, które deklarowały upusty też wprowadzają je 

w życie i że to jest taki element, w który wciąż będziemy coś dodawać i modyfikować. Jeśli chodzi 

o liczbę rodzin, która ostatecznie złoży wnioski to, to da odpowiedź jaka to jest wartość 

ewentualnych udogodnień, ulg. Ośrodek Pomocy Społecznej jak co miesiąc przede wszystkim  

z pieniędzy rządowych wydaje znaczące środki finansowe na zasiłki rodzinne, a z naszych 

dochodów budżetowych zwykle w granicach 80 do 100 tysięcy złotych miesięcznie wydajemy na 

szeroko rozumiane wsparcie dla różnych rodzin, dla różnych osób, które w danym czasie takiego 

wsparcia wymagają w postaci zasiłku okresowego, wsparcia na zakup lekarstw, wyżywienia i tak 

dalej w tym wyżywienie dzieci, które na dziś są objęte w granicach chyba 200, dożywianiem  

z dofinansowaniem rządowym i pochodzącym z naszych podatków. Kolejna grupa młodzieży takim 

dofinansowaniem będzie objęta z dniem 3 marca. Dla wiadomości: w lutym wydaliśmy zasiłków 

stałych dla 69 osób jest to kwota 27 tysięcy złotych, 61 rodzin otrzymało zasiłek okresowy na kwotę 

prawie 30 tysięcy złotych, 85 rodzin zasiłek celowy w formie pieniężnej i rzeczowej na kwotę 22 

tysiące złotych, pożar był jeden, wspieramy zwykle kwotą 2 tysiące złotych rodzinę, która została 

doświadczona tą tragedią. Zasiłki rodzinne to jest to kwota w lutym 631 tysięcy złotych. Z funduszu 

alimentacyjnego wypłaciliśmy kwotę 41 tysięcy złotych, 110 uprawnionych a my dochodzimy  

w różny sposób zwrotu tych środków finansowych. To są duże pieniądze ale ogrom potrzeb w tym 

zakresie jest też niezwykle duży. W każdy piątek przyjmuję osoby, wśród których połowa zwykle 

prosi o informacje, pomoc, wskazanie pracy a druga połowa przychodzi z różnego rodzaju 

sprawami osobistymi związanymi z jej pomocą bezpośrednio. Jest bardzo dużo samotnych kobiet 

wychowujących dzieci i są w bardzo trudnej sytuacji albo samotnych osób o minimalnej rencie albo 

nawet bez renty bo są różne zaszłości zwłaszcza te wynikające z gospodarowania kiedyś ziemią,  

z rolnictwem, brakiem opłacania KRUS-u itd.. Są też bardzo duże napięcia wynikające z tego, że 

dzieci się rozjechały po świecie, nie ma ich tu, nie chcą pamiętać, że mają jeszcze rodzica żyjącego 

samotnego, który ma bardzo niską rentę rolniczą w wysokości na przykład 800 złotych, nie ma się 

nim kto opiekować i nie może być sam, pomoc z pomocy społecznej w postaci siostry PCK, która 

przychodzi dziennie na dwie, trzy godziny nie załatwia sprawy. Trzeba taką osobę niestety oddać, 

na koszt gminy, podatków własnych do całodobowej opieki, która jest realizowana poprzez   

DPS-y – domy pomocy społecznej. Nasz DPS w Rudzie w powiecie jeden dostosowany do takich 

osób jest za drogi. Zwykle lokujemy poza naszym powiatem tego typu osoby. Mają pretensje 

rodziny dalsze, które nie finansują, nie muszą, chciałyby taką osobę czasami odwiedzić, czemu nie 

do Rudy. Dlatego, ze Ruda ma zbyt duże koszty. Te koszty wynikają być może z zatrudnienia, 

największym kosztem są koszty osobowe. Jak się zatrudni za dużo ludzi to wpływa to na 

jednostkowy koszt miesięczny jednej osoby. Jeśli on dzisiaj wynosi w granicach 2.600  a ktoś ma 

700 złotych renty, można mu na poczet miesięcznej opłaty pobrać 70%, 30% jego renty czy 

emerytury zostaje na własne potrzeby, to gmina musi dołożyć 2.200. Jeśli mam ofertę inną, z innego 

DPS-u tańszą o 600 lub 800 złotych to ją wybieramy bo to jest też jakby przetarg, jakby zlecenie, 

dzisiaj cena jest głównym argumentem. Ale szkoda bo dla tego powiatu powinien ten ośrodek 

pracować, a ośrodek jest tak zorganizowany, że szukają osób o bardzo wysokich emeryturach na 

Śląsku wśród mundurowych a nie w naszej społeczności, której powinna służyć ta infrastruktura. 

To dedykuję przyszłym radnym powiatowym, bo tu na pewno jest wielu kandydatów. Wciąż 

niektórych przekonuję, że są na tyle wartościowi, że powinni być na wyższym szczeblu,  
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w samorządzie powiatowym, z korzyścią dla powiatu i dla gminy. Jeśli chodzi o kulturę, to dwie 

jednostki kultury, które organizują i ogromadzają wiele stowarzyszeń kulturalnych i osób  - na dzień 

dzisiejszy jest wszystko w porządku. Odbyło się wiele dużych, różnych koncertów, spotkań, akcji, 

imprez. Jeśli chodzi o dom kultury wspomnę koncert noworoczny orkiestry dętej, każdy kto  

z państwa był na tym koncercie wie, że warto wydawać pieniądze podatnika na orkiestrę dętą,  

w której jest prawie 60 osób, a połowa czy nawet więcej niż połowa to młodzież, ta orkiestra ma 

szansę funkcjonowania przez lata bo  jest dużo młodzieży. Zapleczem jest szkoła muzyczna i muszę 

powiedzieć, że podjęliśmy dobre decyzje, że nie wygasiliśmy szkoły muzycznej z uwagi na koszty 

przez lata, wspieraliśmy, wspieraliśmy ale tak przekształciliśmy tą szkołę, że ona ma rangę jakby 

państwowej, nie musimy do niej prawie dokładać, jak dokładamy do każdej szkoły w granicach 

40% kosztów to nie do szkoły muzycznej i to jest nasz sukces, oddaliśmy bazę itd. ale finansowo 

jest to majstersztyk bo się świetnie kręci finansowo a równocześnie prawie 160 dzieci co roku 

uzyskuje rozwój swoich zainteresowań muzycznych co przekłada się świetnie na orkiestrę dętą, na 

wiele różnych zespołów pracujących w środowisku, w gimnazjach, w szkołach średnich. I to jest 

dobry dzisiaj efekt pracy przez kilka lat wszystkich; Wysokiej Rady, ludzi, którzy w tej szkole 

muzycznej pracowali. Jeszcze raz dziękuję za Orkiestrę Świątecznej Pomocy bo to też okazja do 

pokazania wielu programów artystycznych, wielu zespołów. Było wiele spotkań – kolędy w różnym 

wymiarze, dobrze zorganizowane jasełka w wykonaniu zespołu amatorskiego z Małej. Jednostki: 

Centrum Kultury, Biblioteka, Centrum Sportu organizowały w dobrym stopniu czas wolny dla 

dzieci i młodzieży w okresie ferii włącznie z funkcjonowaniem lodowiska bo warunki były trudne 

z uwagi na temperatury dzienne plus ale lodowisko funkcjonowało, można było korzystać, gdy 

weźmiemy pod uwagę czynny basen, gdy weźmiemy pod uwagę sale gimnastyczne i inne obiekty 

to młodzież generalnie ma co z sobą zrobić, ta która chce. Wciąż tych inwestycji w zakresie kultury, 

w zakresie sportu jest mało i powinniśmy tego typu programy przygotowywać i szukać środków 

finansowych spoza gminy na ich realizację. Bardzo dobrze oceniam osobiście, wyrażam to przy 

Wysokiej Radzie, pracę dwóch zmodernizowanych domów kultury; w Niedźwiadzie i w Gnojnicy 

Dolnej. Ubolewam za panem Kazimierzem, że nie ostała się inwestycja modernizacji domu kultury 

ale wciąż Wysokiej Radzie powtarzam jeśli nie udaje się na drogą inwestycję zgromadzić środków 

poza gminnych czyli poza podatkowych i naszych to czekamy i czekamy. Było wiele zadań, na 

które nie wyrażaliśmy zgody bo czekaliśmy na pieniądze i doczekaliśmy się pieniędzy, choćby 

wspomniany wodociąg w Gnojnicy Woli gdzie z ust radnych z tej miejscowości płynął żal, że nie 

realizujemy, mówiliśmy czekamy na program i dofinansowanie. Panie Kazimierzu i panie sołtysie 

Janie doczekacie się modernizacji, będzie nie w tym roku, chociaż też nigdy nie mówi się nigdy bo 

być może wizyta pana Jana też u polityków spowoduje, że może nasze odwołanie zostanie uznane 

pozytywnie. Jak tak, to z powrotem wracamy do mieszania w budżecie, do szukania opcji, która 

pozwoli wdrożyć do realizacji. Nie mówię, nie ale dzisiaj gminy, w tym roku na kwotę 1,9 miliona 

złotych tylko i wyłącznie z własnych środków nie stać na modernizację tego domu kultury  

i chciałbym prosić o tłumaczenie tego mieszkańcom, pana radnego i pana przewodniczącego bo nie 

da się tak dystrybuować pieniędzy z podatku by w jednej miejscowości, która jest osiedlem czy 

wsią inwestować kilka milionów złotych, mówię w tym przypadku o Witkowicach, gdzie 

wydajemy 4.5 miliona złotych na dziś na modernizację i przebudowę głównej ulicy i jeszcze 1,5 

miliona czy 1,9 miliona na drugą inwestycje poza wszystkimi innymi wydatkami, które tego osiedla 

dotyczyć będą, w takim razie w trzech innych miejscowościach nie zrobilibyśmy nic. Musi być 

tutaj wzajemna ugoda, konsensus. Dlatego proszę o zrozumienie sytuacji, żeby spośród was tu 

obecnych nie wypływała informacja, że oszukał burmistrz, czy ktoś inny. Trzeba to zrozumieć  

i mnie, który odpowiada jednoosobowo za finanse i będę jednoosobowo odpowiadał też przed 

społecznością całej gminy bo czasami jest niezrozumienie w dużo mniejszych przypadkach i ludzie 

mówią oszukał, a to, a tamto. Czasami się zmienia decyzje bo okoliczności są inne i w tym wypadku 

proszę o trochę wyrozumiałości. Na pewno się mieszkańcy Witkowic doczekają. Będę brał to na 

siebie i tłumaczył na zebraniu osiedlowym uzasadnienie dla tej decyzji. Mam przed sobą katalog 

imprez sportowo-rekreacyjnych, które przygotował dyrektor Adam Wojdon. Tych imprez było 

sporo różnych; halowych, turniejów, zawodów, wspomnę turniej tenisa stołowego imienia 
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Władysława Sąsiadka przez wiele lat absolutnie oddanego urzędnika i społecznika, społecznika  

w dziedzinie stowarzyszeń bo nie chodzi tylko o straż ale i też sportowe imprezy i osobę radnego 

powiatowego oddaną  tej gminie, to jest dobra inicjatywa oddolna,  czasami brakuje czasu nawet 

na dobre sugestie ale właśnie dobre jest to żeby różni ludzie chcieli o rożnych sprawach pamiętać  

i to jest inicjatywa oddolna, dobrze zorganizowany turniej, uczciliśmy pamięć osoby, która nie tak 

dawno tutaj wspólnie z nami pracowała. Odbyło się też podsumowanie sportu za rok 2013 za co 

dziękuję panu dyrektorowi Adamowi Wojdonowi i jego współpracownikom bo w ujęciu 

sprawozdawczym mieliśmy podsumowany sport, byli wyróżnieni, mieli podziękowania ci, którzy 

się angażowali ponad pracę zawodową bo nie chodziło o nauczycieli wuefu ale o trenerów,  

o działaczy sportowych, o działaczy też takich, którzy pomagają pozyskać sponsorów  

i o wyróżnienie zawodników. Myślę, że z grubsza, bardzo ogólnie opowiedziałem o pracy urzędu, 

części jednostek organizacyjnych, nie poruszałem pracy spółek gdyby były pytania w tym zakresie 

kadra kierownicza jest do dyspozycji i ja też.  

 

6. 

Informacje Przewodniczącego Rady do Rady Miejskiej: 

W materiałach na dzisiejszą 49 sesję do wiadomości Rady został przedłożony wykaz zarządzeń 

Burmistrza wydanych w 2013 roku na podstawie uchwały Nr XLI/509/09 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony.   

Burmistrz do wiadomości Rady przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Ropczyce za 2013 rok – do zapoznania się w Biurze Rady.  

Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach przedłożył Informację o stanie porządku  

i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Ropczyce za rok 2013 – do zapoznania się  

w Biurze Rady. 

 

Interpelacje i zapytania zgłoszone do Burmistrza Ropczyc: 

Radny p. Kazimierz Niedźwiedź – Z wielką radością, zadowoleniem  a jednocześnie  

z podziękowaniem dla osoby pana burmistrza a jednocześnie dla osoby byłego kierownika pana 

inżyniera Wojciecha Roga za zaprojektowanie drogi o nazwie ulica Kolonia powiem tak w sposób 

bardzo nowoczesny, mianowicie chodzi mi o to, że jest to ulica czyli droga zaprojektowana, która 

będzie posiadać na swym poboczu tak zwaną ścieżkę rowerową. Nie chodzi o mnie chociaż jeżdżę 

rowerem, ja się bez tej ścieżki obejdę ale trzeba powiedzieć jasno, że to jest dzisiejsza 

nowoczesność. Koło żadnej drogi na terenie naszym czyli Witkowice Pietrzejowa do tej pory 

ścieżki rowerowej nie było ale były głosy że takie coś by się przydało. I w tej chwili wychodzi, że 

ta ścieżka powstanie na modernizowanej drodze, która jest w planie na bieżący 2014 rok, bardzo 

się cieszymy z tego powodu. Jak mieszkańcy zobaczą jak się to wszystko zrobi to uważam, że będą 

z tego bardzo zadowoleni. Wydaje mi się, że takie drogi trzeba coraz więcej projektować ponieważ 

jest to na czas dzisiejszy nowoczesność w dziedzinie dróg. Jak widzimy nowoczesność wkracza  

w każdej dziedzinie szczególnie elektronika bije nam na alarm w tym zakresie a drogi jak na razie 

na naszym terenie to ta ścieżka powstaje chyba jako pierwsza i dlatego z tego powodu jestem bardzo 

zadowolony, dziękuję za to serdecznie.  

 

Radny p. Grzegorz Bielatowicz -  W imieniu swoim, w imieniu mieszkańców Lubziny zwracam się 

do pana burmistrza z prośbą, do gminy jako organu prowadzącego, aby podjąć starania, poczynić 

kroki w kwestii bezpieczeństwa w obrębie naszej szkoły. Bardzo bym prosił żeby w to zaangażować 

Policję, zaangażować właściciela drogi. Pomysł przyszedł mi w tej chwili, na terenie naszej gminy 

nie ma coś takiego jak miasteczko ruchu drogowego jak plac. Jeżeliby to było zasadne, jeżeli 

widziałby pan burmistrz takie coś zlokalizować, poczynić kroki żeby takie coś zorganizować, zdaję 

sobie sprawę, że na terenie gminy mamy tyle działek co mamy, deklaruję, że jeżeli chodzi o naszą 
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miejscowość co najmniej trzy działki takie mam. Uważam, że musimy coś robić w tym kierunku 

żeby edukować młodzież, edukować dzieci po to żeby zapewnić bezpieczeństwo, nawet poprzez 

takie drogi. Jak mówi stare przysłowie; czym skorupka za młodu nasiąknie, więc musimy pracować 

nad tym, zabiegać o to żeby zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych dzieci i naszej 

młodzieży. To jest jedna sprawa o co bardzo proszę. (Sprawa indywidualna .….)   

 

Radny p. Edward Marć – W imieniu mieszkańców Łączek Kucharskich chciałem podziękować 

serdecznie panu burmistrzowi za podjęcie decyzji dotyczącej możliwości budowy wodociągu  

w Łączkach Kucharskich. Od wielu lat w naszej miejscowości występuje deficyt wody, studnie 

kopane przydomowe są suche, a wykonane stokowe ujęcia wody coraz mniej wydajne i nie 

zapewniają wody. Ponad 70% właścicieli budynków mieszkalnych wyraziło chęć podłączenia 

swoich budynków do planowanej sieci wodociągowej. Bardzo prosimy pana burmistrza o zlecenie 

opracowania dokumentacji technicznej oraz o realizację tak ważnej dla nas inwestycji. Druga 

sprawa bardzo prosimy o chodnik przy drodze wojewódzkiej, o jego dalszą budowę ponieważ to 

jest droga wąska i szybko mogą nastąpić niepotrzebne wypadki. Proszę również pana burmistrza  

o krótkie odcinki dróg asfaltowych; jeden w kierunku zabudowań pana W.Z. i pana  

S.S., to jest od drogi na Borki Chechelskie, długość 89 metrów, druga do stadionu  

w Łopuchowej długości 128 metrów, jest jeszcze trzeci kawałek drogi ul. Zielona Niedźwiada i to 

jest od tej drogi w kierunku zabudowań pana J.B. długości około 100 metrów.  

 

Radny p. Jan Ździebko – W niedalekiej przeszłości miał miejsce groźny pożar w miejscowości 

Stobierna. Jedną z przyczyn tego, że nie udało się tam wiele uratować było to, że hydrant był 

niesprawny. Chciałbym zaapelować do służb, które są na terenie naszej gminy o w miarę jak 

najszybszy przegląd hydrantów jakie istnieją u nas w gminie ponieważ ludzka niefrasobliwość jest 

trudna do ocenienia. Ludzie czasem korzystając z byle przyczyny doprowadzają do niesprawności. 

Nie znam się od technicznej strony na budowie hydrantów ale wiem, że powinien być zawsze 

sprawny i czy to było zamarznięcie czy to było inne uszkodzenie strażacy nie mogli skorzystać. To 

jest chyba tak, że dowódca brygady strażackiej jeżeli jedzie ma na pewno w swoim systemie że  

w danej miejscowości jest hydrant, jest możliwość zaczerpania wody, jeżeli przyjeżdża a tam jest 

zepsute, nie może skorzystać wtedy bardzo to utrudnia sytuację. Dlatego ten mój apel. W związku 

też z tą sytuacją chciałbym się podzielić wiadomością, temu panu, któremu się spaliło jeden z górali 

zakopiańskich zdecydował się sprezentować konia, ja podjąłem się przetransportowania tego konia 

i jadąc do Zakopanego widziałem dwa przykłady, jeden pozytywny, drugi negatywny. Pozytywny 

to jest taki, że u górali nie ma takich rzeczy jak u nas, nieużytki, puste tereny, tam wszędzie albo 

rosną drzewa albo owocowe, albo winogrona, każdy skrawek ziemi jest wykorzystany. U nas się 

nic nie opłaca. Górale są bardzo pracowici i chętni, i otwarci na pomoc innym ludziom. I drugi 

przykład, który jest zły. Jest takie miejsce wzdłuż zakopianki gdzie nie jest poszerzona ta droga  

z powodu jednej rodziny. Jeden dom, pokazano mi, który to dom jest, nie pozwolą poszerzyć, są 

ciągle jakieś spory, tak jak to było z naszą obwodnicą, że trudno było się dogadać. Tam też jest tak 

źle, tak trudno a jest to miejsce bardzo szczególne nie się gdzie przesunąć, nie ma jak to zrobić, 

trzeba koniecznie ten teren. Pan burmistrz przywołał drogę między Mielcem a Radomyślem 

Wielkim. Potwierdzam, ta droga jest rzeczywiście dosyć dobra, jeździmy tą drogą dosyć często bo 

trzeba pracy szukać to trzeba jeździć, myślę, że może duży zakład w Wadowicach rolę odgrywa 

albo coś, tam są potężne zakłady mięsne ale nasza droga do Wielopola a tamta to nie ma 

porównania, tam się jedzie jak po stole, chyba, że będzie jakaś wielopasmowa, u nas naprawdę ta 

droga jest zła.   

 

Radny p. Witold Darłak – Jasiu mówi o ładnych terenach, miałem okazję ostatnio być w Niemczech, 

w Bawarii to najbogatszy land ale tam nie czegoś takiego, że są chaszcze przy drogach. Jest droga, 

jest rów, pięknie wykoszone a potem zaczyna się las. Nie ma jak u nas, że pokrzywy wszędzie czy 

jakieś inne takie rzeczy. W porównaniu do naszych terenów jest naprawdę pięknie. Kolega radny 

Bielatowicz mówił odnośnie składki na sportowca. Oczywiście wartało by jakoś pomóc bo to jest 
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osiągnięcie duże i wydatek bardzo wielki. Ja też w domu mam mistrzynię Europy w sumo tak, że 

wiem ile trzeba wykładać żeby pojechali. Apelowałbym, żeby ten sport był tutaj bardziej 

spostrzeżony, zauważalny w gminie Ropczyce bo ta młodzież rzeczywiście sławi naszą gminę, 

nasze miasto. Na zawodach  nie mówi się, że ktoś jest z Gnojnicy tylko, że to jest gmina Ropczyce, 

to słowo Ropczyce, to miasto, jest wymieniane. Nawet z punktu widzenia promocji miasta myślę, 

że to jest podnoszenie rangi tego miejsca. Odnośnie ścieżek rowerowych wartało by było 

zainteresować się, kiedyś były takie ścieżki nieutwardzone, nie asfalty, tylko po terenach różnych, 

ciekawych krajobrazowo było tych drogowskazów trochę na terenie naszego sołectwa ale tabliczki 

te wypłowiały, trochę poginęło, trochę tych dróg rowerowych może pozarastało krzakami. Nie 

wiem do czyjej gestii to należy, czy miasta czy innych jednostek samorządu terytorialnego. Wartało 

by było te ścieżki rowerowe krajobrazowe odnowić, pokazać je na mapie. Mamy dużo ładnych 

terenów i można by było w ramach promocji miasta też się tym chwalić. Kolejnym tematem są 

chodniki przy drogach powiatowych, tutaj było kilka sugestii, że starosta powinien zająć się budową 

chodników, kiedyś byłem na takim spotkaniu i od niechcenia rzuciłem właśnie hasło radnym, że 

czemu nie budujecie chodników przy drogach powiatowych. Oni taki argument podnieśli, że nie są 

uregulowane stosunki wodne. Ja nie dopytałem bo się temat zmienił czy mają coś w tym racji czy 

nie mają, czy rzeczywiście są tereny, że takie warunki są, że stosunki wodne są nieuregulowane  

i przez to oni mają argument do tego żeby blokować. Domyślam się, że choćby te stosunki prawne 

rzeczywiście miały miejsce i były uregulowane to pewnie też nie wybudują ale żeby ten argument 

odrzucić to wartało by było kilka słów wyjaśnienia żebym miał jakiś argument czy to jest prawda, 

czy to nie jest prawda. Kolejnym tematem jest osiedle Pod pałacem. To osiedle tak jakoś ciężko 

żeby się rozkręciło. Teraz w czasie kiedy tak dużo artykułów o tym scalaniu było, jakiś trochę ruch 

się podniósł, ludzie pytają co z tym osiedlem Pod pałacem, mam znajomych, którzy tam kupili 

działki i nie doczekali się na to żeby tam mogli domy wybudować, w międzyczasie wybudowali  

w innym miejscu, machnęli ręką, mówią, że tam pewnie nigdy tego osiedla nie będzie, żeby coś 

zaczęło się rzeczywiście dziać. Teren jest ładny. I wartoło by było też go uruchomić. Czasu już 

trochę upłynęło, chyba z dziesięć lat już jest, wartało by było tam szybciej zadziałać i to osiedle 

próbować uruchomić żeby tam można było inwestycje realizować. Kolejny temat to jest uchwała, 

czy działania w kierunku rodzin wielodzietnych. Ja taką rodzinę reprezentuję, jestem ojcem dzieci 

i takie karty mamy, były obietnice burmistrza, że będą następne uchwały odnośnie zniżek dla rodzin 

wielodzietnych. Czekam na te uchwały, mam nadzieję, że podatki rolne czy inne, czy sprawy opłat 

za wodę, czy kanalizację w tym roku jeszcze doprowadzimy do tego. Myślę, że te uchwały kolejne 

będą miały miejsce i realne działanie pod kątem rodzin wielodzietnych będzie, żeby te rodziny 

miały troszkę lżej na terenie naszej gminy. Zniżka na basenie rzeczywiście działa, tak, że wierzę, 

że te inne zniżki również będą miały miejsce. Na koniec chciałem nie w formie pytania, tylko  

w formie refleksji swojej. Powstała książka wieś Gnojnica. Z tego co słyszałem, nie wiem czy to 

jest prawda ale myślę, że tak, że Burmistrz to finansował, wydanie tej książki, drugim jakby 

współfinansującym tą książkę to prezes ZM Inwest pan Leon Marciniec. Ja dziękuję, w ogóle 

cieszę, że jakieś publikacje na temat wsi Gnojnica powstają bo wieś jest duża, historię jakąś ma, 

warto by było jakieś materiały i publikacje na temat tego robić. Ale powiem, że ta książka jest tak 

delikatnie mówiąc bardzo słaba, nie przeczytałem jej całej ale te odcinki, które czytałem to jest 

wiele takich niedomówień, wiele pomyłek, zdjęcie naszej remizy podpisane, że dom kultury  

w Gnojnicy Dolnej taki szczegół mi akurat utkwił w głowie. Mam nadzieję, że następne publikacje 

będą lepsze, takie bardziej wiarygodne, rzeczywiście zaczerpnięte bo przecież tych ludzi starszych, 

którzy znają trochę historii wsi żyje jeszcze mnóstwo na naszym terenie i mogliby różnymi 

spostrzeżeniami, informacjami, wiadomościami podzielić się z autorem. Ale tak podsumowując 

powiem, jaki autor takie wydanie. Nie będę więcej komentował. 

 

Radny p. Stanisław Sałek – Ja krótko. Kawałeczek drogi od Polnej pod przejazd pod obwodnicę 

tam brakuje, jak by to zrobił w tym roku to byłoby dobrze na koniec kadencji. Następna sprawa 

porządkowa to między ulicą Mehoffera a domkami jednorodzinnymi, jest śmietnisko, pasowałoby 

to uporządkować, tam jest i wysypisko śmieci, i butelki. Nieładnie to wygląda między garażami 
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takie śmietnisko jest. Drugie takie samo idąc do Checheł za światłami po prawej stronie jest posesja, 

same butelki i trzeba posprzątać. (Radny p. Andrzej Rachwał – jest zgłoszone, będzie zrobione.) 

Jeśli chodzi o wąwóz, nasadzenia by się przydały i jeszcze jak by się metr sześcienny ziemi 

znalazło, wysypać wypłukane miejsca bo to się później obsunie, byłoby dobrze.  

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski  - Na początku mały ukłon z podziękowaniem za ten przetarg ale 

sądzę, że byłbym bardziej zadowolony gdyby ta moja inna wersja była budowana ale już nie o to 

chodzi, sądzę, że aktywność tej miejscowości wzrośnie jeśli zostanie wybudowany taki budynek. 

Ciągnę myśl pana Grzegorza Bielatowicza wiceprzewodniczącego jeśli chodzi o bezpieczeństwo 

dzieci. Brzezówka jest położona jak każdy wie przy drodze powiatowej, jest odcinek chodnika 

zrobiony bardzo dobrze, dzieci pójdą bezpiecznie do szkoły ale gorzej jest z Brzezówki idąc do 

Lubziny, idąc do Czekaja. Tu naprawdę jest niebezpiecznie przy tym ruchu co się odbywa, chyba, 

że ta droga powiatowa się rozwali to wtedy może ruch zamrze. W każdym razie prosiłbym bardzo 

pana burmistrza o kawałek tego odcinka chodnika o dokończenie, a drugi ten kawałek nie jest duży 

80 metrów jeszcze żeby dojść do Zapłocia. Byłoby to naprawdę bezpiecznie przez tą wieś przejść, 

bo od czwartej klasy jak wiecie państwo dzieci idą do Czekaja albo do Lubziny, albo do Paszczyny 

i do Skrzyszowa, a więc  są takie rozwleczone po różnych szkołach. Ważną sprawą i ten wypadek, 

który spowodowany był w Lubzinie u niektórych rodziców wywołał ogromny niepokój i dlatego 

niektórzy twierdzą, że jakby była szkoła na Brzezówce to by może nie doszło do tego wypadku. 

Ale to jest takie gdybanie bo trudno powiedzieć, wypadek na każdym kroku może powstać ale 

musimy zwrócić uwagę wszyscy i również oświata bo realizując program nauczania  kultury 

fizycznej są tam określone działy między innymi dział ruchu drogowego i przede wszystkim 

powinien być zrealizowany ten dział żeby uświadomić dzieciom a nawet i rodzicom o bezpiecznym 

korzystaniu z dóbr jakie mamy w postaci dróg. Dlatego bardzo bym prosił o ten odcinek jeszcze  

i o tą dokumentację na kanalizację pod Czekajem i na końcu w kierunku Cukrowni. 

 

Radny p. Marek Fic – Mam prośbę odnośnie placu zabaw naszego, jest plac ale nie mamy dróżki, 

żeby w jak najszybszym czasie próbować dokończyć odcinek tam tej drogi.                               

  

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - większość wypowiedzi państwa radnych to były jak 

gdyby oświadczenia, nie sądzę, żeby była wam potrzebna odpowiedź, natomiast do dwóch czy 

trzech kwestii się odniosę. Tak jak pan Edward Marć mówił o kilku drogach to przyjmujemy zasadę, 

że robimy jedną drogę. Akurat w Łączkach idzie droga za pół miliona złotych. Przy drogach 

powiatowych brakuje wszędzie chodników. Wiemy, że jesteśmy na takim etapie i poziomie 

oczekiwania bezpiecznych warunków komunikacji nie tylko dzieci ale i starszych, żeby było jak 

najmniej przypadków kolizji z samochodami, z innymi poruszającymi się pojazdami jak motocykl, 

rower i wiele innych, trzeba budować chodniki, to wiemy. Stać nas już na to, żebyśmy przykładali 

akcent w wydatkach też na te chodniki, dobrze byłoby żeby każdy robił swoje. Ale niestety 

marszałek nie robi na drogach wojewódzkich tylko każe nam przygotować dokumentację i dołożyć 

połowę. Nie mówię absolutnie pod kątem marszałka Ortyla, tylko każdego, który był i wszystkim 

to wypominałem na tych naradach ogólnych ale nic się nie zmienia, jest tak jak jest, jak chcecie 

mieć u siebie to się weźcie za robotę, zróbcie projekt, pozwolenie, wyłóżcie 50%. My wiemy, wtedy 

mówią w parlamencie wojewódzkim czyli sejmiku, że chcecie jak wykładacie połowę ale jak my 

mówimy, że spełniliśmy wszystkie warunki róbcie, oni mówią nie mamy pieniędzy. To jest już 

trochę nie w porządku bo jak ustalamy zasady, porozumienie i się pod nimi podpisujemy to trzeba, 

żeby każdy partner dotrzymał zobowiązania, znalazł pieniądze. Mam nadzieję, że tak będzie. Do 

pana radnego Witka odpowiadam tak, zgoda, jak się chce psa zbić to kij się zawsze znajdzie. Jeśli 

pan radny Kazimierz Niedźwiedź idzie z mieszkańcami Pietrzejowej do starosty i mówi my chcemy 

przedłużenia chodnika wzdłuż ul. Wyszyńskiego to reakcja departamentu, wydziału dróg jest taka, 

pomyślą, pomyślą tam macie niedokończony problem wodnicy od 15 lat u (…). Jak przez 15 lat nie 

byli się w stanie dogadać którędy puścić wody to myślicie, że to się uda w ciągu roku zrobić, że 

odpisuje nam pani dyrektor, że w związku z tym, że mieszkańcy chcą chodnika  niech to gmina 
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rozwiąże. To nie jest takie proste. Pomyślcie na zdrowy rozsądek czy te 1,5 metra od drogi 

powiatowej chodnika cokolwiek zmienia dla spływu wód, nic nie zmienia. Jeśli się rozwiązuje 

problemy wodne w projektach chodników w Łączkach, gdzie są takie góry i taki spadek i można to 

rozwiązać, czy projektant nie rozwiązałby tego na płaskim terenie 1,5 metra, tylko niech się zleci 

to opracowanie projektantowi, panie Kaziu i panie Witku bo rozumiem, że o to pytanie chodziło, 

bo znam szczegóły różne. Według mnie jeśli jest wola i pieniądze nie ma żadnych problemów przy 

projektowaniu chodników rozwiązać problemy na dużych spadkach, różnych wysokościach wody 

a nie takich płaskich terenach. To jest bardziej taki problem decyzyjny, ponieważ wszyscy nagle 

chcą  chodniki, bo zauważają kwestię bezpieczeństwa, którą podnosił przed chwilą pan dyrektor 

Nowakowski, mają rację, to tych pieniędzy na to zadanie brakuje. Albo przestawimy wydatki 

inwestycyjne u nas i w powiecie i powiemy stop dużym inwestycjom, które są kosztowne typu 

budynek wielofunkcyjny w Brzezówce niech jeszcze stoi, remizy niech jeszcze stoją, nic się nie 

dzieje, że są w złym stanie, róbmy  to co dla bezpieczeństwa - chodniki. Może tak trzeba, ja nie 

wiem, zastanawiajmy się nad tym, może trzeba bardziej zaciągnąć pasa jeśli chodzi  

o wydatki ale powiedzmy gdzie. Jak powiemy w pomocy społecznej to słyszeliście co mówiłem 

przed chwilą jak ludzie przychodzą i płaczą, ciężko odmówić. Jak powiemy zaciśnijmy pas  

w sporcie, wydajemy na to ponad 3 miliony złotych rocznie i budujmy chodniki to powiecie to co 

przed chwilą mówiliście, to są dobre przykłady. Trzeba pomagać i wspierać talenty, ci, którzy chcą. 

Jeśli zabierzemy kulturze to ugłodzimy orkiestrę dętą, szkołę muzyczną i parę innych zespołów, 

niech te już zmodernizowane domy kultury stoją puste. To nie jest proste. Trzeba to robić łyżeczką, 

mniej więcej równomiernie. Uważam, że w ostatnich 4 latach sporo żeśmy zrobili Gieniu,   

w Brzezówce absolutnie jest najwięcej chodnika zrobionego, doceń to i dostrzeż, bo w Gnojnicy 

Witek ma rację, że nie ma nic i może u niego trzeba w tym roku zrobić kawałek chodnika, u ciebie 

jeszcze trochę poczekasz. Byłoby dobrze, żeby partnerzy też robili. Ostatnio rozmawiałem, dzisiaj 

rano z jednym radnym powiatowym w kontekście chodnika w Lubzinie bo miało być tak, my 

bierzemy na siebie jako gmina do budowy projekt i chodnik Brzezówki bo mogliśmy wziąć jako 

gmina z programu Leader 50% i budujemy, natomiast powiat nie mógł wziąć z tego programu, bo 

to jest zasada pieniędzy na współfinansowanie, to uzgodniliśmy, że starostwo, powiat robi chodnik 

w Lubzinie, też niezwykle potrzebny, też na dojściu dzieci do szkoły, nawet na tym dojściu gdzie 

zginęła śp. dziewczynka. Minęły 3 lata i ja tego projektu nie widzę i odnosząc się w rozmowie 

telefonicznej do jednego radnego bo dzisiaj jest sesja na którą mam zaproszenie i widziałem, że jest 

punkt zaciągniecie obligacji na wydatki infrastruktury wyraziłem wielkie zadowolenie i radość z 

tego, że ujmiecie jako rada na tyle więcej tej kwoty, żeby zrobić tu i ówdzie, gdzie się ludzie 

domagają chodnika. Zróbcie chociaż po kawałku, żeby ludzie widzieli, zrobili 300 metrów, to w 

przyszłym zrobią 300 metrów, idziemy w dobrym kierunku. Powiat, jeśli chodzi o zadłużenie w 

stosunku do innych podobnych powiatów typu strzyżowski, kolbuszowski, dębicki ma pewnie 

najniższe zadłużenie, to chwała tyle tylko, że trochę problemów trzeba by przyśpieszyć. Więc nic 

się nie stanie, jeśli są tak niskie oprocentowania, bo to są naprawdę bardzo niskie dzisiaj 

oprocentowania kredytów, pożyczek czy obligacji wykorzystajmy to, bo ceny idą szybciej górę niż 

rosną te kwoty. To jest przypadek o którym mówił pan Gieniu trudny tej dziewczynki, stało się. 

Takie zdarzenia ma pan rację mogą być tu i ówdzie. Nie używajmy tego argumentu, że gdyby była 

szkoła w Brzezówce nie byłoby tego wypadku, bo sami wiecie, że trzeba nam dużo pracy, nam 

rodziców i nam dyrektorów szkół, nauczycieli w szkołach od przedszkola i może propozycja pana 

przewodniczącego Grzegorza jest dobra. Uczmy i wizualnie i praktycznie, budujmy może te 

miasteczka ruchu drogowego, żeby od dziecka uczyć jechać na rowerze, że jak jest stop to stop, że 

jak jest przejście to zsiądź z roweru i przeprowadź. Ile razy zdarzyło się wam tak jak mnie, że jadąc 

przez Ropczyce z szybkością 50 kilometrów wchodzi młody z kapturem na głowie i ani w prawo 

ani w lewo i 3 metry nie można wyhamować. Czy ktoś powiedział temu młodemu, że tak się nie 

robi, bo ktoś cię zabije i ten ktoś będzie miał problem jeśli ty nie dbasz o swoje życie. Ile o tym 

piszemy, ile o tym mówimy. Wszędzie się może zdarzyć taki wypadek tragiczny, jeśli ktoś nie 

używa kasku na rowerze. Zapowiedziałem dyrektorom szkół, nie ma zgody na jakiekolwiek rajd 

rowerowy, jeśli któryś dzieciak nie ma kasku – do domu, żeby się nauczyli rodzice, że jeśli dziecko 
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jeździ rowerem do szkoły to musi mieć kupiony kask, bo bierze na siebie jako rodzic 

współodpowiedzialność za tego typu tragedię i nie próbujmy obciążać innych. I ostatnie zdanie do 

pytania pana radnego, czy do refleksji, ja bym się nie zgodził - jaka książka taki autor, dobra 

książka, sołtys Gnojnicy Dolnej chwali gdzie może, jak byś powiedział jaki sponsor taka książka 

to bym nic nie powiedział. Myśmy niewiele wydali, informuję Wysoką Radę, że 4.000 zł, natomiast 

prywatna firma wydała chyba 12.000 zł, to dużo więcej ale gdyby nie nasz montaż to pewnie by się 

ktoś nie zgodził dołożyć. Myślę, że to jest dobra książka, na pewno jest to wynik pracy kilku 

autorów, to ludzie zbierają a ktoś tam łączy, mówi ja jestem głównym redaktorem. Jaki materiał 

takie wydanie ale jest dobra jaskółka w dobrym kierunku i polecam, zachęcam w innych 

miejscowościach jeśli macie jakieś jubileusze to też zanotujcie historię, zanotujcie sylwetki ludzi  

i ich dokonania bo macie rację przy następnym pokoleniu o was też zapomną, jak o was się nie 

wspomni, nie napisze, nie pokażą zdjęć. Wspierajmy autorów, szperaczy, historyków i jeśli trzeba 

parę groszy, żeby tego typu dokumenty powstawały to znajdziemy. Pan Stanisław Sałek ma rację 

jeśli chodzi o wszystko co powiedział i pan Gieniu Nowakowski wszystko co powiedział będzie 

robione łącznie z budową wielofunkcyjnego budynku. Burmistrz poinformował o przekazaniu 

miniatury zabytkowego samochodu strażackiego dla urzędu gminy od społeczności Łączek 

Kucharskich. Na jubileusz ochotniczej straży pożarnej w Gnojnicy Dolnej otrzymano dotację  

w wysokości 50.000 zł ze środków Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych. Polecił 

kierownikowi M.Wośko przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska, w związku tym powinniśmy dostać, prawie obligum połowę kwoty czyli 25.000 zł. 

Wysoka Rada będzie miała przedłożony za miesiąc projekt budżetu w którym trzeba wyłożyć 

jeszcze 120.000 zł, żeby był nowoczesny samochód i co roku jeden pomocniczy lekki samochód 

pożarniczo-bojowy dla tych jednostek które mają taki stary zabytkowy sprzęt. Bardzo dziękuję 

działaczom z Łączek, panie sołtysie proszę przekazać strażakom, zarządowi, że wyrazili w ładny 

sposób podziękowanie wszystkim moim współpracownikom, którzy owszem mieli zapłacone za 

pracę zawodową ale bardzo się starali, żeby ten obiekt był dobrze zrobiony bo firmy były przeróżne 

i to nie jest tak łatwo jak się państwu czasami wydaje, że przetarg i sprawa z głowy, wcale nie, jest 

główny wykonawca, jest wielu podwykonawców, który myśli jak wyjść z oferty, którą dał a dał 

najtańszą, żeby nie przegrał przetargu a potem trzeba zadbać o jakość materiałów, wykonania i żeby 

jeszcze było funkcjonalne, ładne i dobre i żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom właścicieli. Bardzo 

dziękuję pani Marysi Bochenek, bardzo dziękuję za pomoc i koordynację Robertowi 

Kuraszkiewiczowi i tym naszym inżynierom, którzy nad tym pracowali, to jest wyraz 

podziękowania i strażakom też dziękuję. Chciałem pokazać, że w Łączkach Kucharskich nie tylko 

strażacy ale i mieszkańcy się cieszą, że zrobiliśmy dobrą robotę, przy okazji 50% pieniędzy 

europejskich pozyskanych, 10 lat z głowy jeśli chodzi o remont i poważne wyposażenie. Natomiast 

Gnojnica Dolna przyjmie nas na święto Świętego Floriana, wszystkich strażaków, rozumiem, że 

Wysoka Rada też będzie zaproszona bo współorganizatorem jest burmistrz, więc pewnie w tym 

dniu nie poświęcimy tego samochodu bo on będzie później, wrzesień, nim będzie montaż 

finansowy, później przetarg, wykonanie, to trochę zejdzie ale we wrześniu taki samochód będzie  

o który ubiegają się też inne jednostki. Co roku jakby udało się jeden to byłoby dużo. Kończąc 

zapraszamy z panem Przewodniczącym Wysoką Radę, wszystkich tu obecnych, sołtysów, 

przewodniczących, również kierownictwo gminy na sesję uroczystą 4 marca w świętego 

Kazimierza, taką jubileuszową tylko o mniejszym znaczeniu 652–lecie, w Centrum Kultury, 

odsłonięcie i poświęcenie popiersia Mehoffera. Zapowiedziała swoją obecność Wicewojewoda, 

Prezes Sądu Apelacyjnego. Zabiegam, żeby wywołać temat, który chciałbym tu, żeby w przyszłym 

miesiącu był głównym tematem wiodącym - Sąd Rejonowy w Ropczycach, przywrócenie tego 

sądu. Chciałbym zaprosić na obrady w pierwszej części prezeskę sądu z Dębicy, Prezesa Sądu 

Apelacyjnego, chciałbym żebyśmy stworzyli stanowisko, które w efekcie mogłoby uzyskać opinię 

pozytywną i poparcie dla Ropczyc o przywrócenie tego sądu rejonowego. Wydawało się nam, że 

jest sukces, bo w pewnym momencie Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Senacie 

podjęła poprawkę, która nas urządzała i gdyby Senat to klepnął mielibyśmy przywrócony sąd, 

niestety Senat odrzucił tą poprawkę, co się rzadko zdarza, dlatego że znam procedury, gdy jakaś 
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komisja powie tak, nigdy zwykle Sejm czy Senat nie głosuje inaczej. Państwo też wiecie, że jak 

zwykle komisja jednogłośnie jakąś opinię przyjmie do uchwały to przechodzi, tu stało się inaczej. 

Widzę w tym jakieś zacięcie Platformy Obywatelskiej, nie chcą przywrócić tych sądów. 

Powalczmy, bo ja uważam, że dalej mamy szansę bo to jest niesprawiedliwe dla Ropczyc i warto 

wywołać taki efekt. Nie będziemy o tym mówić na sesji uroczystej ale będziemy tworzyć klimat, 

jeśli te osoby zaproszone przyjadą, a obiecały, zdeklarowały. To będzie krótka sesja, nie 

przemęczymy się, dwie godziny panie Przewodniczący i sądzę, że będzie po sesji, zatem godzina 

13.00 we wtorek, zapraszamy. 

 

Przewodniczący Rady – zamknął 49 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.             

 


