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Protokół Nr XI / 15 

z XI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 czerwca 2015 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. – 15.50.     

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 11 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 – proszę o rozważenie wprowadzenia do porządku 

obrad projektu 6.12, który jest przed państwem, dotyczyłby zmian w budżecie gminy na 2015 

rok. Informuję, że pozyskaliśmy jedną z informacji, która tu jest zapisana po stronie 

dochodów w terminie późniejszym niż 7 dni przed sesją, z tego też powodu chcemy 

wprowadzić na tą sesję za waszą zgodą bo umożliwi nam ta uchwała podpisanie umów  

z wykonawcami modernizacji Orlika na górce i żłobka, nie czekając na sesję lipcową. Ten 

projekt uchwały stanowi o tym, że zwiększamy nasze dochody o prawie 1 000 000 zł 

pozyskane z dwóch źródeł na modernizację bazy oświatowej i sportowej. Bardzo bym prosił, 

abyście państwo rozważyli włączenie do porządku obrad stanowiska naszej rady w formie 

uchwały odnoszące się do punktu 4. Stanowisko to wyraża nasze oczekiwania w kwestii 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jako podsumowanie omawianego punktu 4  

z porządku obrad. Czyli proszę jakby o dwa projekty uchwał rady.  

 

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

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z IX i X sesji. 

4.Analiza i ocena działań instytucji na rzecz zabezpieczenia miasta i gminy Ropczyce przed 

powodzią, w tym działań na rzecz realizacji zadań ujętych w Koncepcji programowo-

przestrzennej ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wielopolka wraz z dopływami na terenie 

gmin: Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów, Dębica, 

województwo Podkarpackie. 

5.Absolutorium. 

5.1.Zapoznanie się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2014 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce za 2014 rok, 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz  

z odpowiedzią burmistrza, 
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4) informacją o stanie mienia Gminy Ropczyce, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach: opinią dotyczącą 

wykonania budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium, 

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium. 

5.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Ropczyce za 2014 rok. 

5.3.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Ropczyce za 2014 rok - głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 

2014 rok. 

5.4.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2014 rok. 

6.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

6.1.ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów 

osiedli, 

6.2.powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 

6.3.zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników, 

6.4.przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezówce osobie prawnej, 

6.5.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 977/2, 

6.6.nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową z drogą krajową nr 94  

w Brzezówce, 

6.7.ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej, 

6.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

6.9.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, 

6.10.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

6.11.zmiany uchwały Nr XXXIV/376/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 8 lutego 2013 

r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego, 

6.12.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok. 

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

8.Interpelacje i zapytania. 

9.Zamknięcie sesji. 

 

3.  

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołów z IX i X sesji rady. Uwagi nie 

zostały zgłoszone. Protokoły zostały przyjęte, przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado. Punktem 4 naszego porządku jest Analiza i ocena 

działań instytucji na rzecz zabezpieczenia miasta i gminy Ropczyce przed powodzią, w tym 

działań na rzecz realizacji zadań ujętych w Koncepcji programowo-przestrzennej ochrony 

przed powodzią zlewni rzeki Wielopolka wraz z dopływami na terenie gmin: Wielopole 

Skrzyńskie, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów, Dębica, województwo 

Podkarpackie. Z uwagi na to, że zaproszeni goście nie potwierdzili swojej obecności 

mianowicie: Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz przedstawiciel marszałka Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, dostali stosowne zaproszenia ale ich nie 
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będzie, zatem proszę o dyskusję. Proszę w pierwszej kolejności przewodniczącego komisji ds. 

rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego pana Zenona 

Charchuta o wprowadzenie. 

 

Radny pan Zenon Charchut – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, 

komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na 

swoich posiedzeniach niejednokrotnie zajmowała się tym tematem tj. bezpieczeństwem 

przeciwpowodziowym. Jak wiemy w ostatnich latach w wyniku powodzi na terenie gminy 

Ropczyce ucierpiało wiele budynków użyteczności publicznej, dróg, mostów a także  

w różnym stopniu ucierpiało ponad 1800 gospodarstw domowych. Wiemy też, że działania są 

prowadzone zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jednak 

nadal nie widać tych konkretnych działań przekładających się na realne zabezpieczenie tj. 

budowa zbiorników retencyjnych. Dlatego też nasuwają się pytania: czy te prace są 

wystarczające, czy może w jakiś sposób to przyspieszyć, a szczególnie teraz w okresie letnim, 

gdzie ten okres burzowy wywołuje pewien stres przed kolejnymi podtopieniami.  

 

Radny pan Marek Fic - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, 

Szanowni Państwo. Ja może powiem troszeczkę przewrotnie, że pojęcie powódź może 

istnieje, może nie. Istnieje grzech zaniechania w tym temacie bo wiemy z pokoleń, że jeśli 

dom budowany jest na nizinie, na terenie zalewowym wcześniej czy później dojdzie do 

zwiększonych opadów i zostanie ktoś poszkodowany. Jednak skoro już te domy, zabudowy 

są, powstają firmy np. w Sędziszowie w gminie sąsiedniej Hispano - Suiza, nie wiem ile tam 

dziesiątek, czy setek pracowników pracuje, nie mam takiej wiedzy, ale myślę że pracuje 

bardzo dużo ludzi widząc samochody na parkingu jak przejeżdżam po dzieci na stację do 

Sędziszowa, warto ten temat drążyć i o to się upominać, żeby jednak ten podkarpacki zarząd 

zajął się tym. Nie wiem czy podkarpacki, czy Kraków, nie wiem jak legislacyjnie tam jest ale 

nie popełnijmy tego grzechu zaniechania bo jeśli nie będziemy się mocniej upominać o te 

sprawy będziemy mieć tak jak mamy. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie 

Burmistrzowie. Temat częściowo też związany jaki mi się nasunął z tym tematem to jest 

wygląd estetyczny i techniczny przepływu wody przez koryto rzeki Wielopolki przez 

Ropczyce. Największe zagęszczenie roślinności, która moim zdaniem powinna być wycięta 

już dawno, to jest patrząc z mostu na 3 Maja w stronę miasta. Ja zgłaszałem już kiedyś, że 

powinno to być usunięte, zarząd spółek wodnych odpowiedział, że to się musi ukrzewić. 

Moim zdaniem w tej chwili jest to tak zarośnięte, że jeżeli doszłoby do powodzi 

automatycznie stanowi to zagrożenie. Zbiorniki zbiornikami a czystość koryta moim zdaniem 

też powinna być prowadzona systematycznie. W tym momencie jest to zarośnięte, dna tego 

koryta w pewnych momentach nie widać, nie mówiąc o tym, że to są w tej chwili już grube 

gałęzie, to nie jest drobny krzew, który woda przewróci, to jest gęste zakrzewienie tych 

krzewów, które były już grube. Prosiłbym bardzo o jakąś interwencję do zarządu, jak również 

w sprawie dalszej regulacji Wielopolki, która była obiecana, że będzie w stronę Łączek 

robiona i na razie zostało to zaniechane. W tej chwili stoi w martwym punkcie i w tym 

momencie się nic nie robi w tym kierunku. Następna sprawa to są drzewa, które są powalone 

przez wiatr, które leżą w korycie. Kiedyś jako straż, chociaż nie jest to naszym obowiązkiem 

usunęliśmy takie drzewo przy współpracy z jednostką OSP  Łączki Kucharskie ale to nie jest 

nasze zadanie. Ze względu na poważne zagrożenie na zakręcie koło starego jazu zrobiliśmy to 

ale dalej są drzewa powalone i tym się nikt nie interesuje. Pisma szły do zarządu, odbija się to 

jak od ściany. Tutaj prosiłbym o wystosowanie jakiegoś radykalnego pisma bo w inny sposób 

się nie da. Przede wszystkim regulacja, usunięcie tych drzew i tego zakrzewienia, które w tej 



4 

 

chwili jest na pewno dużym zagrożeniem, nie mówiąc o wyglądzie estetycznym. Jeżeli 

przyszłaby woda wyższa to te krzaki będą wyglądać sami sobie państwo odpowiecie jak.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo Sołtysi i Przewodniczący Osiedli, Kierownictwo Gminy. 

Chciałbym raz jeszcze wyjaśnić, że Rada Miejska w Ropczycach wielokrotnie na przestrzeni 

ostatnich lat, przynajmniej tych ostatnich ośmiu lat a w szczególności sześciu, siedmiu od 

pamiętnej powodzi bo tak ją trzeba nazwać tą sytuację katastroficzną z czerwca 2009 roku 

wielokrotnie zajmowała się problematyką ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców  

w dorzeczu Wielopolki, w dorzeczach pozostałych rzek typu Gnojniczanka. Wielokrotnie 

podejmowaliśmy różne wystąpienia do instytucji, organów państwa i samorządu 

odpowiedzialnych za sytuację zabezpieczenia ludności miejscowej w naszym powiecie  

i naszym mieście. Również temu służyło spotkanie w jesieni ubiegłego roku z kierownictwem 

NIK-u, gdzie dyskutowano nad kwestiami prawnymi związanymi z zagadnieniem 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego ludności na terenie Podkarpacia. W tej dyskusji 

również wziąłem i ja udział, trochę pokłosiem tej dyskusji wówczas odpowiedniego gremium 

NIK-u w terenie województwa podkarpackiego była przeprowadzona kontrola NIK-u, która  

w roku bieżącym 22 stycznia miała miejsce w Ropczycach, trwała kilkanaście dni, prowadziła 

ją inspektor doktor pani Dagmara Mazurkiewicz – Karasińska i przez te kilkanaście dni czy 

trzy tygodnie zapoznała się ze wszystkimi dokumentami na przestrzeni ostatnich kilku lat, 

które ukazywały problematykę związaną z ochroną ludności przed zagrożeniami 

popowodziowymi w dorzeczu Wielopolki. Chciałbym przypomnieć, że takim dokumentem 

dość ważnym, kluczowy aktem prawnym, który regulował działania naszej gminy w zakresie 

ochrony przed powodzią jest uchwała Rady Miejskiej z 21 maja 2010 roku, czyli w rok po tej 

trudnej sytuacji popowodziowej z czerwca 2009 roku i w tej uchwale z 2010 roku 

wymieniliśmy cztery zadania priorytetowe do wykonania, które zdaniem Rady Miejskiej 

wówczas pozwalałyby w dużym stopniu zabezpieczyć miejscową ludność w dorzeczu 

Wielopolki przed zniszczeniami, które miały miejsce w czerwcu 2009 roku. Te zadania 

priorytetowe to: budowa zbiorników retencyjnych, budowa zbiorników suchych, regulacja 

rzeki Wielopolki i jej dopływów i wpisanie ww. zadań jako odrębnego zadania 

inwestycyjnego w aktualizowanym programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej 

Wisły. Ta dyskusja na jesieni ubiegłego roku w NIK-u dotyczyła postępu prac na przestrzeni 

tych ostatnich lat na terenie Podkarpacia ale obejmowała też kwestie Polski bo dorzecze 

Wisły to nie tylko Podkarpacie. Tam było wiele wystąpień niezadowolonych kierowanych 

przede wszystkim ze strony samorządu w kierunku instytucji państwowych. NIK podjął ten 

temat i na bazie tego protokołu kontroli miasta i gminy Ropczyce bo na razie tyko ten 

materiał mamy dostępny dziś ale z pewnością będziemy mieli dostęp do materiałów NIK 

dotyczących całego Podkarpacia i później ze szczebla centralnego nastąpi odniesienie się do 

sytuacji w całej Polsce. Mam nadzieję, że ten dokument ukaże się jeszcze w tym roku. 

Zacytuję początek, pierwsze zdanie z oceny kontroli miasta i gminy Ropczyce: Najwyższa 

Izba Kontroli ocenia działania gminy Ropczyce w zakresie zapewnienia ochrony 

przeciwpowodziowej jako wystarczające w stosunku do możliwości tej jednostki. Gmina 

analizowała zagrożenia powodziowe, podejmowała działania koncentrujące się wokół 

poprawy bezpieczeństwa przed skutkami powodzi między innymi poprzez poprawę 

przepustowości mostów, cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz starania o ujęcie 

zadań w zakresie regulacji dopływów rzeki Wielopolki i budowy suchych zbiorników do 

programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, współpracowała w tym 

względzie z organami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpowodziową. Szanowni 

Państwo, chciałbym przypomnieć, że w okresie objętym kontrolą NIK-u, czyli tych kilku lat 

wystosowaliśmy w sumie 87 pism w sprawach dotyczących między innymi wykonania 
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różnych prac zabezpieczających cieki wodne, różne obiekty mieszkalne i infrastrukturalne, 

jak również pisma te dotyczyły przeglądów brzegów w zakresie zamulania, czy zakrzewienia, 

czy tworzących się zawalisk, o czym przed chwilą mówił pan przewodniczący komisji 

zdrowia i porządku. Chcę również zauważyć, że w innym miejscu NIK podkreślił, że Rada 

Miejska w Ropczycach zajmowała się problematyką przeciwpowodziową łącznie w okresie 

objętym kontrolą w trakcie około 33 posiedzeń, około czyli pani inspektor pewnie do końca 

się nie doliczyła, czyli na 33 posiedzeniach podnosiliśmy zagadnienia dotyczące działań 

związanych z poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Najczęściej tematy były 

poruszane w 2011 roku w trakcie 10 sesji, najrzadziej w 2013 i 2014 roku. Zatem Szanowni 

Państwo uznałem, że wprowadzamy do porządku obrad ten temat po to, żeby w jakiś sposób 

przypomnieć program, który nas dotyczy, jak również działań instytucji państwowych takich 

jak Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Rzeszowie. Zaprosiliśmy przedstawicieli tych dwóch najważniejszych instytucji obok 

wojewody i obok marszałka do dyskusji w dzisiejszej sesji a przede wszystkim tak jak to jest 

zapisane w punkcie 4 porządku dzisiejszej naszej sesji do złożenia informacji Wysokiej 

Radzie o procedurze i postępach w zakresie przygotowań tych projektów, które są zapisane  

w programie dorzecza górnej Wisły a odnoszą się do terenu naszego powiatu czy terenu 

naszej gminy. Z różnych powodów dwie instytucje wymienione przeprosiły za brak obecności 

ich przedstawicieli. Nadmienimy, że oczywiście trwają prace związane z odpowiednią 

dokumentacją do których w owym czasie się zobowiązały, natomiast w komentarzu musimy 

dodać, że z przykrością należy stwierdzić, iż na przestrzeni tych ostatnich choćby 4 lat 2011-

2015 roku niewiele udało się wykonać takich projektów, które byłyby zakończone 

pozwoleniem na budowę. Te najważniejsze dla nas sprawy jakimi są zbiorniki retencyjne 

suche, ja już nie mówię o mokrym w Łączkach Kucharskich ale suche na terenie Broniszowa, 

Rzegocina, Łączek Kucharskich są na etapie dalej zatwierdzania raportu oddziaływania 

środowiska i wydawania decyzji środowiskowych, czyli to jest bardzo wstępny etap. To 

niepokoi, to powodowało nasze wystąpienia z troską o mieszkańców, o ludzi, o sprawność 

działania administracji państwowej na spotkaniu z NIK-iem i to są te prace kontrolne NIK-u. 

Być może we wnioskach NIK-u będą sugestie dla zmiany prawa, żeby usprawnić ten gorset 

przepisów prawnych, które ograniczają możliwość uzyskania pozwoleń na budowę. Wysoka 

Rado, chciałbym również przytoczyć, że NIK zauważa, że burmistrz zgłaszał do Wojewody 

Podkarpackiego zapotrzebowanie na wykonanie regulacji cieków wodnych Malanka, 

Niedźwiadka, Gnojniczanka, w tym na urządzenie małych, suchych zbiorników 

przeciwpowodziowych w ramach programu ochrony przed powodzią. Czyli te postulaty, 

które do nas płyną od sołtysów, od mieszkańców na zebraniach środowiskowych sołectw  

i osiedli przekazywaliśmy, to nie były tylko protokoły, które utkwiły gdzieś głęboko  

w szafach urzędu miejskiego w stosownych referatach ale zawsze były przepracowywane na 

wnioski, postulaty, wystąpienia czy też nawet w formie stanowiska rady miejskiej takiego jak 

dziś, które za chwilę państwu na podsumowanie przytoczę. NIK zauważył, że burmistrz na 

przykład  9 sierpnia 2011 roku prośbę swoją motywował koniecznością zabezpieczenia 

rejonów przyległych do cieków wodnych, które wielokrotnie były przyczyną powodzi  

i podtopień budynków zlokalizowanych w ich rejonie. Dodatkowo wnoszono o wykonanie 

suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które stworzyłyby podwaliny w mentalności 

również mieszkańców do budowy dużych zbiorników przeciwpowodziowych na rzece 

Wielopolce. Dla zrozumienia tego fragmentu po prostu chodziło o to, że my jako 

administracja samorządowa i organ wykonawczy samorządu staraliśmy się zobligować 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie do uwzględnienia postulatów tworzenia zbiorników suchych na małych 

dopływach tłumacząc, że to byłoby to tło, klimat pozwalający uzgodnić wielkie zbiorniki 

retencyjne w rejonie Wielopolki, w Rzegocinie, w Gliniku i w Łączkach Kucharskich. Jak się 



6 

 

mają sprawy na dziś to Wysoka Rada wie, że my swoje a ta administracja państwowa wie 

lepiej i uważa, że te mniejsze zbiorniki suche na tych dopływach Wielopolki są absolutnie 

nieefektywne, nieskuteczne, niepotrzebne, co nie zraża nas dalej do formułowania i do 

stawiania naszych wniosków. Ale też chcę przypomnieć inny cytat, który też daje jakby 

przykład różnych naszych działań w tym zakresie. Jeśli pada słowo burmistrz to należy 

rozumieć jako urząd miejski, jako jednostki organizacyjne, burmistrz jest tylko nazwą organu 

wykonawczego. Mamy dwie nazwy: samorząd miasta i gminy to jest wszystko rada  

i burmistrz, mamy rada miejska czyli tylko rada miejska, pod tym słowem burmistrz, żeby 

Wysoka Rada nie rozumiała, że chodzi tylko o mnie jest cały aparat pomocniczy 

uwzględniany bo to są różne wystąpienia z różnych referatów, nawet z jednostek 

organizacyjnych gminy.  Burmistrz zwracał się także do Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa 

Podkarpackiego oraz Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z apelem o podjęcie działań 

mających na celu remont, przebudowę zniszczonych podczas powodzi, nawałnic dróg, 

mostów, przepustowości rowów melioracyjnych. Burmistrz apelował do Wojewody 

Małopolskiego o ujęcie w aktualizacji programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej 

Wisły dla województwa podkarpackiego zadań przeciwpowodziowych planowanych do 

wykonania w dorzeczu rzeki Wielopolki na terenie gminy Ropczyce i gminy Wielopole 

Skrzyńskie ujęte w programie ochrony przed powodzią. Otóż Szanowni Państwo my  

w równym stopniu zabiegamy o te projekty do realizacji na terenie gminy Wielopole 

Skrzyńskie bo to jest nasze bezpośrednie zagrożenie. To wszystko co uda się tam na tym 

terenie zrobić i powstrzymać choćby na kilka godzin falę wody przy na przykład bardzo 

intensywnych opadach dreszczu, czy oberwaniach chmur to jest zabezpieczenie mieszkańców 

Ropczyc, Łączek, Checheł, Okonina, Witkowic i rejonu śródmieścia. Chciałbym też 

nadmienić, że niezwykle istotny i ważny zwłaszcza przy podtopieniach, co jest często 

sytuacją zagrażającą wielu domom, niekoniecznie położonym nad rzeką Wielopolką  

w dorzeczu Wielopolki jest sprawny system melioracyjny i sprawny system odprowadzania 

wody z rowów melioracyjnych. Tutaj wskazywaliśmy wielokrotnie w wielu wystąpieniach, że 

prawo nie reguluje jednoznacznie odpowiedzialności za te urządzenia melioracyjne 

odbierające wodę z rowów melioracyjnych, że jest zbyt wiele podmiotów za to 

odpowiedzialnych na terenie jednej gminy. To tak jak z drogami i chodnikami, że na terenie 

miast takich jak Ropczyce, jest kilka podmiotów odpowiedzialnych za ulice i chodniki.  

W świadomości obywatela jest to niespójne, nieczytelne, nie powoduje klarownej, jasnej 

odpowiedzialności jednej osoby, tak jak to na przykład jest w miastach na prawach powiatu, 

czyli tych byłych miast wojewódzkich: Rzeszów, Krosno, Przemyśl w naszym województwie. 

Tutaj domagamy się, ja z tej trybuny dzisiaj też apeluję do sejmu, żeby wreszcie podjął trud 

aktualizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska, 

melioracji, aby na terenie każdej gminy jeden podmiot był odpowiedzialny za wszystkie rowy 

melioracyjne, nawet tym podmiotem zakładam, że może być wójt, burmistrz, żeby mógł wójt, 

burmistrz wydawać środki finansowe bez skarcania przez Regionalną Izbę Obrachunkową na 

konserwację, regulację, naprawy i budowę tych projektów melioracyjnych. W dzisiejszym 

stanie rzeczy, gdy większość rowów melioracyjnych podlega spółkom wodnym a spółki 

wodne pozbawione są odpowiednich środków finansowych, pozbawione narzędzi 

sprawczych, etatów, sprzętu to sytuacja wygląda dokładnie tak jak wygląda. Trudno się 

dopatrzeć rowów melioracyjnych, które miały swoją funkcję sprzed kilku lat. Również 

niewiele w tym zakresie robią właściciele rowów odprowadzających wody z ważnych dróg, 

dróg wojewódzkich. Najbardziej wyraźny przykład na terenie naszej gminy to Chechły, 

Witkowice ale przede wszystkim Łączki Kucharskie i Okonin. Te rowy wymagają dużych 

nakładów finansowych, zwykle odpowiedzialny za te rowy Zarząd Dróg Wojewódzkich 

uważa, że jest to ich dodatkowa kompetencja, nieistotna, skupiają się tylko na drodze  
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a odprowadzenie wody do rzeki to już nie ich sprawa. W sensie prawnym, gdy gmina nie jest 

właścicielem tego cieku od drogi wojewódzkiej czy od drogi krajowej do rzeki nie powinna 

ponosić nakładów bo Regionalna Izba Obrachunkowa może postawić skarbnika, wójta też 

przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Pokazuję skrajne przykłady, 

absolutnie mające miejsce w każdej gminie, w naszej też prawa, które nie pozwala nam 

skutecznie działać. Uważamy, że najwyższa pora, aby wreszcie sejm skutecznie popracował 

nad nowelizacją odpowiednich ustaw i skorygował je do oczekiwań jakie niesie 

rzeczywistość, żeby nie tworzyć gorsetu zabraniającego wydawać nam środki finansowe bo  

w wielu przypadkach uważamy, że te kilkadziesiąt tysięcy wydane corocznie na konserwację 

rowów melioracyjnych są ważniejsze dla wspólnoty mieszkaniowej niż kwoty wydane na 

inne cele. Tyle tylko, że my nie możemy na to wydać bo nie nasze, a partnerzy nasi jak spółki 

wodne wymienione, czy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych czy Zarząd 

Dróg takich środków nie posiadają. Wysoka Rado, gdybyśmy dzisiaj mieli jako samorząd 

odpowiedzieć naszym mieszkańcom, obywatelom, naszym wyborcom, co tak naprawdę  

z konkretów zrobiliście dla nas, dla wspólnoty mieszkaniowej od tych 6 lat, pamiętnego 

czerwca 2009 roku dla zabezpieczenia nas przed zalaniem 1500 domów, całego śródmieścia, 

kościołów, sądu, ulic, straży państwowej i wielu innych instytucji to musimy powiedzieć, że 

zminimalizowaliśmy to zagrożenie naszymi działaniami, samorządu o 20%. Przebudowa 

mostów, które pozwoliły na zwiększenie przepustowości przepływającej wody, w tych 

stanach maksymalnych fali o 30 %, regulacja Wielopolki w centrum miasta, regulacja 

Wielopolki na niektórych odcinkach, gdzie potworzyły się zakola, zawężenia i zawaliska, to 

właśnie dawałoby te 20% bezpieczeństwa. Ale te 80% zagrożenia absolutnie dalej istnieje. 

Nie mamy na to wpływu. NIK zauważył w pierwszym zdaniu, które przeczytałem, że gmina 

wykonała te działania w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej jako 

wystarczające w stosunku do możliwości tej jednostki. To słowo możliwości jest szeroką 

definicją, możliwości prawnych, finansowych, organizacyjnych. Ale dziś mogę tutaj postawić 

zarzut państwu, które reprezentuje wojewoda w terenie i starosta. Nie kieruję tego osobowo 

do żadnego starosty, ale kieruję do starosty jako instytucji, reprezentującej rząd w terenie  

i również do samorządu wojewódzkiego jako właściciela rzeki, że nie robią nawet tyle co 

gmina, żeby przyspieszyć te duże projekty i duże działania, które  zabezpieczyłyby miejscową 

ludność w stopniu większym niż nasze 20%. Takie działania to absolutnie pełna regulacja na 

niektórych fragmentach Wielopolki, takie działania to absolutnie budowa przynajmniej części 

wymienionych wielkich zbiorników suchych, które w przypadku obfitych opadów deszczy 

zwanych oberwaniem chmur zatrzymają na kilka godzin tą wodę. Też robią za mało  

w zakresie poprawy stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, które w przypadku 

powodzi podlewowych w okresie wiosennym, spływu zbyt szybkiego wód ze schodzących 

śniegów, czy kilkudniowych opadów są też niezwykle ważne, czyli niezwykle ważne są 

sprawne urządzenia melioracyjne i techniczne na terenie miasta i gminy. Wysoka Rado, 

uważam, że nie powinniśmy się zrażać tym, że na nasze zaproszenie nie przybyli 

przedstawiciele właściwych instytucji, przyznaję, że w dość takim newralgicznym okresie bo 

w drugiej połowie czerwca w zasadzie wszystkie samorządy organizują sesje na których 

podejmowane są sprawozdania za rok poprzedni, absolutoria. Pewnie nie tylko my 

wymyśliliśmy kwestię zabezpieczeń powodziowych, spraw związanych z uzgadnianiem 

programów i te instytucje jak tłumaczą właśnie z tego powodu nie są w stanie delegować 

swoich przedstawicieli ale temat dotyczący zabezpieczenia powodziowego powinniśmy 

powtórzyć we wrześniu lub w październiku, ocenić znowu ten rok, ocenić raz jeszcze  

w chwili obecnej raport w zakresie ochrony środowiska, który znajduje się w Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska i jest przedmiotem postępowania i konsultacji społecznej, co 

było robione i w tej sali i w naszych różnych miejscowościach też w ostatnich miesiącach, co 

do którego przygotowujemy ostatnie wystąpienie, które w najbliższym tygodniu zostanie 
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przesłane na ręce wojewody i Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Powinniśmy też dokonać takiego podsumowania mając na celu w dalszym ciągu 

motywowanie instytucji państwowych do przyspieszenia uzyskania pozwoleń na budowę, czy 

uruchomienia dodatkowych celowych środków na regulację urządzeń melioracji. Wysoka 

Rado, jeśli takich działań nie będziemy ponosić to nasi mieszkańcy, ci szczególnie zagrożeni 

powodzią czy podlewaniem w tym newralgicznym okresie będą mieli do nas umotywowane 

pretensje, że w niewystarczającym stopniu staramy się ochronić ich mienie, ich majątek, ich 

bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w takich sytuacjach to też chciałbym 

przypomnieć, że sporo zrobiliśmy. W naszych głównie służącym temu celowi jednostkach 

ochotniczych straży pożarnych uległy znaczącej poprawie środki, którymi dysponują, nie 

tylko jeśli chodzi o samochody przeciwpożarowe ale sprzęt, urządzenia, wyposażenie, 

umundurowanie ale również i przeszkolenie. Celem tych wszystkich szkoleń są również 

zsynchronizowane próby przeciwdziałania takim sytuacjom, które pozwalają lepiej się 

przygotować jednostkom do takich działań. W ostatnim okresie na zarządzenie burmistrza 

wyposażyliśmy w niektórych miejscowościach te jednostki ochotniczych straży pożarnych  

w kolejne tysiące ilości worków na piasek, jak również w pewną ilość piasku w tych 

miejscowościach, usytuowanych w miejscach publicznych z dobrym dostępem, by  

w przypadku zagrożenia kilkudniowego dużymi, częstymi opadami deszczu, by można było 

się zabezpieczyć bo rozumiemy, że jeśli idzie nawałnica dwu, trzy godzinna to nawet ludność 

miejscowa mając te środki jak piasek, worki, dobry sprzęt przeciwpożarowy w jednostce nie 

jest w stanie się zbytnio uchronić ale w okresie kilkudniowym nawalnych deszczy można 

trochę się zabezpieczyć. Sądzę, że będziemy przykładali dalej jako samorząd znaczącą wagę 

do zabezpieczenia środków finansowych  na dalsze wyposażenie i doposażenie jednostek 

OSP i naszych magazynów służących ochronie przeciwpowodziowej. Wysoka Rado,  

w dalszym ciągu będziemy prosić sołtysów w szczególności z tych miejscowości, gdzie 

mieszkańcy wskazywali na potrzebę małych zbiorników retencyjnych: Małej, Niedźwiady, 

Łączek Kucharskich o pomoc we wskazaniu obszarów, w których można by lokalizować tego 

typu zbiorniki suche retencyjne. W dalszym ciągu starajmy się Wysoka Rado wszyscy 

przekonywać ludność, która ma pewne obawy co do dużych zbiorników gromadzących wedle 

koncepcji w granicach 1 000 000 – 2 000 000 m3 wody, tych dużych zbiorników retencyjnych 

położonych w bezpośrednim dorzeczu Wielopolki, w szczególności chodzi o Łączki 

Kucharskie, Glinik, że to zagrożenie dla nich jest mniejsze niż zagrożenie dla całej populacji 

1500 rodzin położonych w tym dorzeczu w sytuacji nawalnych deszczy, jakie miały miejsce 

w 2009 i 2010 i następnym 2012 roku. Zawsze jest tak, że ktoś czegoś się obawia, przede 

wszystkim jeśli jeszcze inni go straszą a nie ma z drugiej strony wystarczających informacji, 

wiedzy, wykładni możliwości działania takich zbiorników i bezpośrednich dla nich zagrożeń. 

Chciałbym w ten sposób powiedzieć, że ze zrozumieniem podchodzę do kilkunastu rodzin, 

które obawiają się zbiornika Broniszów, Łączki Kucharskie ale wiem, że dla 100% pewności 

1500 rodzin w Chechłach, Ropczycach, Pietrzejowej, Witkowicach ten zbiornik jest 

nieodzowny. Im szybciej dopracujemy się we współpracy z samorządem województwa  

i samorządem powiatu  pozwolenia na budowę to zbliży nas to do próby poszukiwania 

środków finansowych i walki o te środki finansowe na budowę tego zbiornika bo to będą 

dziesięciomilionowe wydatki. Taki zbiornik jeden czy drugi będzie inwestycją nie mniejszą 

niż budowa obwodnicy Ropczyc. Wysoka Rado, podsumowując swoje wystąpienie i państwa 

radnych w czasie dyskusji, uwagi i zgłoszenia chciałbym Wysokiej Radzie zaproponować 

projekt naszego stanowiska do przyjęcia w głosowaniu. Jeśli byłaby taka wola Wysokiej Rady 

to stanowisko, które macie państwo przed sobą z tytułem uchwała Rady Miejskiej w sprawie 

intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych i realizacji inwestycji związanych  

z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce przesłalibyśmy do stosownych instytucji 

państwowych: ministra, wojewody, marszałka, Zarządu Gospodarki Wodnej  
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i Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Proszę o rozważenie. Myślę, że 

tego typu stanowisko zawarte w jednogłośnym głosowaniu to będzie też taki społeczny 

wydźwięk, że w takich sprawach ważnych społecznie dla poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta i gminy Ropczyce rada jest ponadpolityczna i tutaj nie ma wątpliwości, 

że te nasze działania i zamierzenia jednoznacznie popieramy.  

 

Przewodniczący Rady  z uwagi, że temat działań właściwych instytucji na rzecz ochrony 

miasta i gminy Ropczyce przed powodzią jest niezwykle istotny dla naszego środowiska 

zaproponował podsumowanie tego tematu przez podjęcie uchwały - apelu w sprawie 

intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych i realizacji inwestycji związanych  

z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie odnośnie przyjęcia projektu uchwały  

w sprawie intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych i realizacji inwestycji 

związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce.  

Uchwała w sprawie intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych i realizacji 

inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce została podjęta przy: 

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

  

5. (5.1.:1), 2), 3), 4), 5), 6), 5.2., 5.3., 5.4.) 

Przewodniczący Rady poinformował, że otwiera punkt 5 porządku obrad, który dotyczy 

oceny wykonania budżetu 2014 roku oraz absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania 

tego budżetu, że na podstawie ustaw: o finansach publicznych, o samorządzie gminnym,  

o regionalnych izbach obrachunkowych Rada ma wykonać czynności zawarte w punkcie 5.1. 

porządku obrad. O realizację  podpunktów od 1 do 4 w zależności od kompetencji, poprosił 

Burmistrza i panią skarbnik, podpunktów 5 i 6 przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.1. podpunkty od 1 do 6 porządku obrad XI sesji 

Rady Miejskiej otrzymał każdy radny w całości. 

 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Kilka zdań 

wprowadzających do przedkładanego Wysokiej Radzie sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2014 rok. Chcę przypomnieć, że zgodnie z procedurą składania sprawozdań   

i oceny, do 31 marca każdy samorząd; gmina, powiat i samorząd wojewódzki, ma obowiązek 

prawny przedłożyć sprawozdanie z dochodów i wydatków budżetowych w sensie 

tabelarycznym, opisowym do swoich rad jak również do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Takie sprawozdanie Biuro Rady otrzymało, jak również Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Prawo czyli odpowiednie rozporządzenie do ustawy o rachunkowości wskazuje, że 

samorządy mają również prawo do 30 czerwca wprowadzić do takiego sprawozdania korekty. 

Czyli gdy zdarzają się niespójności, błędy to należy je poprawić poprzez włączenie 

odpowiednich korekt. Nam się za 2014 rok trafiły takie błędy raczej rachunkowe a nie  

w rzeczywistości czyli w wykonaniu dochodów czy też w wydatkach budżetowych. Te 

korekty wprowadzaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej. I otrzymaliśmy w sumie wraz 

z tymi korektami sprawozdanie za 2014 rok, z którego  ja osobiście jestem zadowolony. 

Uważam, że zrealizowaliśmy tak dochody jak i wydatki bardzo optymalnie. Wiadomo, że 

dochody są naszym zawsze pobożnym życzeniem. Ustalamy je zwykle w listopadzie poprzez 

ustanowienie podatków lokalnych. Do końca grudnia otrzymujemy wskaźniki czyli kwoty 

odpowiednich subwencji i dotacji państwowych i przez cały rok zabiegamy jako samorząd  

o pozyskiwanie skądkolwiek dodatkowych dochodów na realizację różnych spraw i tych 

majątkowych czyli znak równości z inwestycyjnymi jak i społecznych. Te społeczne to  

w zakresie oświaty, edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej i etc. A majątkowych to 



10 

 

przykład uchwały, którą wprowadzaliśmy dzisiaj do porządku obrad - kolejny milion w tym 

roku na tej sesji zwiększa nasze dochody budżetowe, oczywiście też wydatki. Więc Wysoka 

Rado sądzę, że pod kątem naszej pracy w szczególności referatów urzędu miejskiego ale  

i również jednostek organizacyjnych wchodzących wprost w budżet, który przedkładamy 

państwu, mieliśmy sukcesy, które pozwoliły nam zrealizować wszystkie planowane 

przedsięwzięcia i inwestycyjne, i społeczne. Do dużych przedsięwzięć majątkowych  

z pewnością możemy zaliczyć prawie, że na koniec roku oddanie do użytku rozbudowanej 

szkoły czy zespołu szkół w Niedźwiadzie Dolnej o salę gimnastyczną, o wiele sal 

dydaktycznych wraz z wyposażeniem. Co prawda to koniec stycznia fizyczne włączenie do 

użytkowania tej szkoły ale tak naprawdę na koniec roku szkoła była gotowa i by tak się stało 

zaciągnęliśmy dodatkową pożyczkę, na którą uzyskaliśmy zgodę Rady w 2014 roku ale, 

której w początkowym budżecie nie zakładaliśmy i  to zobowiązanie w wysokości 885 tys. zł 

jest tym deficytem, który był przyjęty uchwałą  Rady i który zwiększył nasze zadłużenie do 

tej kwoty w sumie łącznej na koniec grudnia 2014 roku w wysokości 23 milionów chyba 350 

tysięcy złotych. Ale to zadłużenie jest optymalne, ono jest w granicach 29% dochodów. 

Przypominam, że 60% to jest maksymalny pułap. Nie mam przed sobą danych, nasze 

sąsiednie podobne nam samorządy jak samorząd sędziszowski, kolbuszowski, dębicki miasto,  

rzeszowski - tu mogę nawet dość jednoznacznie powiedzieć, że 2 dni temu w Super 

Nowościach przeglądałem informacje statystyczne z przywołanego sprawozdania miasta 

Rzeszowa za 2014 rok - to kwota chyba 585 milionów złotych zadłużenia. W stosunku,  

proporcja liczba mieszkańców Rzeszowa do liczby mieszkańców Ropczyc i kwota zadłużenia 

miasta Rzeszowa i kwota zadłużenia samorządu Ropczyc to jak 10 do 100. Czyli jesteśmy 

kilka czy kilkanaście razy mniej zadłużeni niż Rzeszów. Jeśli Rzeszów nie widzi problemu  

z takim nadmiarem długu to uważam, że nasz dług jest optymalny co nie znaczy, że nie 

stawiam sobie celu w bieżącym roku aby te 880 tysięcy pomniejszyć, żebyśmy pozostali dalej 

w  skali 22 milionów z hakiem zadłużenia. Aczkolwiek projekt rewitalizacji rejonu PKS-u 

może spowodować perturbacje w wykonaniu tego założenia bo mam zgodę Wysokiej Rady 

na zaciągnięcie pożyczki w wysokości milion dwieście tysięcy złotych na zakup tego terenu. 

Po dalszych negocjacjach po złożeniu oferty zakupu mamy zgodę na przystąpienie do aktu 

notarialnego. Jeśli przystąpimy do aktu notarialnego to musimy pożyczyć na zwiększenie 

majątku gminy o ten obszar i o te obiekty o milion dwieście. Czy w ciągu roku uda się to 

zniwelować to trudno powiedzieć. Przy okazji informuję, że to przedsięwzięcie chcemy do 

końca lipca zrealizować czyli zakupić i odwrotnie podjąć kolejne działania zmierzające do 

rewitalizacji o czym będziemy mówić, konsultować bo chciałbym żeby wiele osób z czynnika 

społecznego Ropczyc w szczególności Wysoka Rada uczestniczyło w ustalaniu celów 

przypisanych dla tego terenu. Wysoka Rado, 2014 rok. Uważam, że również w zakresie 

społecznym ten rok został dobrze przepracowany i dobrze zrealizowany. Nie mieliśmy 

większych perturbacji w oświacie. Nigdy nikomu z pracowników samorządowych, w tym 500 

pracownikom oświaty, nauczycielom i pracownikom administracyjno-technicznym nie brakło 

w terminie na wypłatę, na trzynastkę, na premię wynikającą na przykład z sytuacji 

wakacyjnej. Sądzę, że podobnie będzie i w tym roku. Również wszystkie nasze zobowiązania 

płacone były w terminie i nie zanotowaliśmy w 2014 roku, żadnej sytuacji, która by 

powodowała nieuzasadnione koszty gminy w postaci odsetek czy kar za nieterminowe zapłaty 

czy wywiązanie się ze zobowiązań. Również kwestie związane z działaniami majątkowymi  

w oświacie, w kulturze, w sporcie uważam, że zrealizowaliśmy na miarę naszych planów  

i oczekiwań bo zamknęliśmy temat budowy przy każdej szkole placów zabaw dla dzieci, 

również znacząco poprawiliśmy wyposażenie w sprzęt elektroniczny – komputery, programy 

komputerowe, prawie każda szkoła została w ostatnim 2014 roku doposażona w ilość sprzętu 

w granicach 280 nowych komputerów, część tych komputerów przekazaliśmy dla dzieci  

o dobrych wynikach w nauczaniu ale o niskich dochodach w rodzinie. Też byliście państwo 
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świadkami tych sytuacji gdzie dwukrotnie sprzęt w ilości chyba 80 parę nowych komputerów 

trafił do tych rodzin na terenie miasta i gminy Ropczyce. Starczało nam nie tylko na 

utrzymanie Szkoły Muzycznej na dobrym poziomie gdzie kształci się nadal w zakresie 

muzycznych, artystycznych  zainteresowań bez mała 200 dzieci ale również  

w wystarczającym stopniu finansowaliśmy w 2014 roku, wszystkie zajęcia pozalekcyjne 

rozwijające różnorodne zainteresowania, nie tylko artystyczne ale i sportowe i manualne,  

i hobbistyczne, i oczywiście też przedmiotowe w szkołach, poza zajęcia obowiązkowe 

przewidziane programem rządowym. W 2014 jak i w poprzednich latach wciąż realizujemy 

dość kosztowny program dowozu i nauki pływania wszystkich dzieci w dwóch kategoriach 

wiekowych z terenu miasta i gminy Ropczyce co też jest dalej dla nas niewątpliwym 

sukcesem społecznym. Przypominam, że na wakacjach ubiegłego roku pomogliśmy poprzez 

wsparcie dotacją z budżetu gminy wyjazdy wakacyjne dzieci z rodzin o niskich dochodach 

poszkodowanych wówczas również w poprzednich latach powodzią i to była grupa 

kilkudziesięciu dzieci. W mniejszej ilości ale podobne działania podejmujemy również i teraz 

na wakacjach, poprzez ośrodek pomocy społecznej wspierając go poprzez zarządzenie 

burmistrza przenoszące część środków z rezerwy budżetowej gminy do pomocy społecznej na 

sfinansowanie wyjazdów. Również w zakresie poprawy warunków życia na terenie naszej 

gminy 2014 rok przyniósł kolejny postęp; wykonane kolejne kilometry dróg asfaltowych  

z koronną inwestycją jaką jest przebudowa ulicy Kolonia i komunikacja miasta Ropczyce 

poprzez to osiedle Witkowice Kolonia z Sędziszowem na koniec tego roku poprzez 

inwestycję sędziszowską. Teren ten otwarliśmy na bardzo intensywną budowę domów 

jednorodzinnych. Również wydaliśmy sporo środków na przygotowanie tej infrastruktury 

technicznej pod możliwość pozyskiwania środków finansowych jeśli taka możliwość 

zaistnieje w ramach nowej perspektywy finansowej. Chcę przypomnieć o niezwykle ważnym 

aspekcie społecznym odnoszącym się do sprawozdawczości 2014 roku jaką jest pomoc  

z budżetu gminy – finansowanie ale i też monitoring działających stowarzyszeń w liczbie 

około 50, które w roku 2014 jak wynika ze sprawozdania zostały wsparte kwotą bez mała 800 

tys. zł. Bez tych środków pochodzących z dochodów gminy działalność społeczna w wielu 

dziedzinach a w szczególności w zakresie sportu nie byłaby możliwa. Więc reasumując, 

Wysoka Rado, bo tylko chcę w sposób symboliczny przypomnieć i zaakcentować niektóre 

sprawy z zakresu wydatków społecznych i wydatków majątkowych, materialnych chcę 

przytoczyć 3 cyfry. Po pierwsze, że nasz budżet za ubiegły rok zamknęliśmy kwotą 

dochodów 86 682 000 zł, natomiast już tak bardzo dokładnie zerując z korektami, wydatki 

wyniosły 86 892 000 zł i zaznaczyliśmy deficyt w wysokości 209 tysięcy zł. To nie jest 

deficyt kredytowy to jest deficyt ten, który będzie pokryty w bieżącym roku czy już  

w styczniu został pokryty. Tu nie zsynchronizowaliśmy na 0 bo jest bardzo ciężko wyważyć 

na 0 jeśli są dość aktywnie zorganizowane wydatki majątkowe - tak bym to powiedział. Nie 

chcę już bardzo szczegółowo o tym mówić, że w każdym samorządzie jest tak, że mieszkańcy 

mówią oby wybory były co rok to wtedy by się zrobiło więcej dróg, wtedy jest trudniej 

utrzymać pełną dyscyplinę finansową bo mieszkańcy zauważają że jak się w przysiółku 

Rędziny zrobiło drogę asfaltową to i w przysiółku Nasza Polska też trzeba 200 metrów drogi 

zrobić i uczciwość i sprawiedliwość wymaga pochylenia się nad takimi wnioskami. 

Ostatecznie więc wydaliśmy na wydatki majątkowe to jest słowo budżetowe a słowo 

potoczne to na inwestycje kwotę 20 074 000 zł co stanowi około 24% dochodów tamtego 

roku i prawie wydatków bo wydatki różniły się tylko kwotą 200 tysięcy zł. Chciałbym  

w związku z tym podziękować w obecności Wysokiej Rady, w obecności sołtysów  

i przewodniczących osiedli kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom i urzędu,  

i wszystkich jednostek, które wchodzą w skład sprawozdania, które związane są z wydatkami 

– to sport, to kultura, to pomoc społeczna, to stowarzyszenia, to fundusz sołecki i to całe 

nasze działanie i praca mieści się w tym sprawozdaniu i mieści się również w tej ocenie, nad 
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którą za chwilę państwo będziecie głosować, i w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

która wydała dwie opinie. Do sprawozdania pierwszego w związku z brakiem korekt bośmy 

nie zdążyli zrobić jest opinia negatywna. Tą negatywną opinię byliśmy w stanie w ciągu 2 

miesięcy, w kwietniu i w maju, bardzo dokładnie wyjaśnić, włącznie ze sprawdzeniem bardzo 

dokładnym przez Regionalną Izbę Obrachunkową poprzez kontrolę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej jednego roku sprawozdawczego 2014, w wyniku czego otrzymaliśmy drugą 

opinię związaną z rokiem sprawozdawczym, sprawozdaniem na 31 marca i załączonymi 

korektami - pozytywną. Ta pozytywna opinia to jest myślę, że takie podsumowanie prawne 

wykonania budżetu za 2014 rok, która pozwala mi na sformułowanie opinii, że budżet został 

dobrze zrealizowany, tak pod względem dochodów jak i wydatków, że mogę podziękować 

wszystkim służbom, które się do tego przyczyniły i wyrażam życzenie aby budżet 2015 roku 

w kwestii wskaźników i zadań był podobny a w kwestii naszej pracy szczegółowej jeśli 

chodzi o tabelaryczne układy, zapisy był trochę skuteczniejszy i efektywniejszy pod 

względem merytorycznym żeby więcej nie było tych zawirowań, które powodują wątpliwości 

czy gmina Ropczyce to ma jakieś problemy, że ta opinia pierwsza jest negatywna, czy 

kłaniają się czasami choćby niedoróbki jak terminy na co wpływ mają czasami czynniki 

zewnętrzne na przykład proszę pamiętać, że w okresie sprawozdawczym, kiedy przygotowuje 

się to sprawozdanie w miesiącu lutym, marcu mieliśmy równocześnie 3 wielkie kontrole -  

NIK-owską którą przytaczałem we fragmentach, która trwała chyba 3 tygodnie,  UKS-u, która 

trwała 3 miesiące czy dwa i pół miesiąca bardzo uciążliwa i żmudna, angażująca codziennie 

skarbnika i pracowników przede wszystkim referatu budżetu i mieliśmy kontrolę wojewody. 

Wszystkie te kontrole są pozytywne ale powodują, że trochę gubi się staranność w innych 

terminowych dokumentach jakim jest zawity termin 31 marca do złożenia całościowego 

sprawozdania. Na szczęście prawo jest tutaj przychylne i pozwala robić korekty, więc dało się 

nam jednoznacznie udowodnić, że korekty są prawne, po korektach nie ma żadnych 

rozbieżności co podsumowuje protokół z ostatnich dni o czym chcę jednoznacznie całą Radę 

poinformować, te protokoły i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i pierwszy i drugi jest 

do wglądu każdego radnego, jest do dyspozycji również opinii publicznej. Chcę powiedzieć, 

że nasz budżet jest absolutnie przejrzysty-transparentny i nie obawiamy się żadnego 

przedsięwzięcia, byśmy chcieli w jakikolwiek sposób być może schować pod dywan. 

Dziękuję i proszę Wysoką Radę o pozytywne odniesienie się do naszego sprawozdania  

i pozwalam sobie poprosić o absolutorium.                     

 

Skarbnik gminy p. Beata Malec – Poinformowała, że w nawiązaniu do wcześniejszej 

wypowiedzi pana burmistrza oraz dokumentów, które Wysoka Rada otrzymała w całości, 

chce przytoczyć najważniejsze kwoty i wskaźniki dotyczące realizacji budżetu. Zaplanowany 

budżet gminy Ropczyce pod względem dochodów 86 711 000, wykonano w wysokości 99% 

jest to kwota 86 682 000 zł. Na dochody składają się dochody bieżące, dochody majątkowe  

w zależności od źródła. Planowane wydatki były wysokości 88 251 000, zostały zrealizowane 

w wysokości  86 892 000, to jest 98 %. Wydatki dzielą się na: bieżące jednostek budżetowych 

złożone z wydatków na wynagrodzenia i na realizację zadań statutowych realizowanych przez 

gminę, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na 

programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 687 000 

wykonano  kwotę 1 563 000, 92%  obsługa długu publicznego na plan 857 650 zostało 

wydane  767 467 zł  89 %, wydatki majątkowe: plan w kwocie 20 473 000 wykonano na  

20 074 000. W ramach wydatków majątkowych są wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne oraz wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich.  

W ramach wydatków budżetu były również wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 10 000.  W ramach  budżetu 

były realizowane zadania zlecone na kwotę 11 milionów, są to przede wszystkim środki, które 
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są przeznaczone na pomoc społeczną, na oświatę i inne zadania zlecone przez wojewodę.  

W tym zakresie została wydatkowana kwota jaka została uzyskana. W ramach budżetu 

zostały zrealizowane środki w ramach funduszu sołeckiego łącznie jest to kwota 193 425 zł.  

Grupy wydatkowe i dochodowe są w szczegółach opisane w sprawozdaniu.  Stan zadłużenia 

gminy na koniec roku 14 wynosi 23 370 218,00 zł co stanowi niecałe 27% wskaźnika 

zadłużenia do wykonanych dochodów. W sprawozdaniu przedstawiony podział zadłużenia na 

poszczególne banki, w których jest na koniec 14 roku zadłużenie.  Planowane  przychody 

zostały zrealizowane w wysokości 5 729 000.  Rozchody zostały zrealizowane zgodnie  

z uchwałami Rady w wysokości  4 849 000. Są również w sprawozdaniu wyodrębnione 

dotacje, które zostały przekazane na jednostki i stowarzyszenia, które zwracały się  

z wnioskami, w poszczególnych dziedzinach.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że dokumenty Rada ma, spytał czy ktoś jeszcze chce  

dogłębnej analizy sprawozdań finansowych, spytał czy są pytania do sprawozdań. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.   

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Marć przedstawił stanowisko Komisji 

Rewizyjnej oraz opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.   

Opinia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach  z posiedzeń w dniach: 20 i 28 

maja  2015 roku  o wykonaniu budżetu za 2014 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  

w Ropczycach w składzie: Stanisław Marć,  Genowefa Ciosek, Jan Curzytek, Dariusz Herbut,  

Edward Marć, Jan Ździebko, wykonując obowiązek zaopiniowania wykonania budżetu gminy  

wynikający z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

wykonując obowiązek rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania 

budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji  

o stanie mienia gminy wynikający z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych  stwierdza co następuje i przedstawia następujące stanowisko: 

(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał radnych czy odczytać wszystkie kwoty, 

procenty, nad czym komisja pracowała, otrzymali to wszyscy radni do zapoznania się, ale 

jakby ktoś chciał żeby odczytać to prosi o zgłoszenie, to zostanie odczytane.  Brak zgłoszenia 

o odczytanie.) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej cd. - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 

w Ropczycach stwierdza jednomyślnie że powyższa analiza daje podstawę do wyrażenia 

pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy Ropczyce za 2014 rok oraz do wystąpienia do 

Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Ropczyc absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2014 rok. Komisja Rewizyjna po 

rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych z procedurą absolutorium  z tytułu wykonania 

budżetu  za 2014 rok, przyjęła powyższą opinię i stanowisko w głosowaniu: liczba osób  

z Komisji Rewizyjnej obecna podczas głosowania 5, za 5 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 

się 0. Na tym opinia zakończona i podpisana przez Komisję Rewizyjną.   

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach, do Wysokiej Rady, w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 

rok. (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że wniosek zawiera podstawy 

prawne, które ominie, a przedstawi co najważniejsze.)  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

cd. - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach wnioskuje o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2014 rok. Komisja 

Rewizyjna, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyła 

sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia gminy Ropczyce, sprawozdanie  

z wykonania budżetu (wersja po korekcie) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o tym sprawozdaniu (uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 roku Nr III/50/2015) w sprawie wydania negatywnej opinii 
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o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2014 rok wraz z odpowiedzią 

Burmistrza Ropczyc na zarzuty zawarte w wymienionej Uchwale Składu Orzekającego RIO. 

Po rozpatrzeniu tych dokumentów   Komisja wyraziła pozytywną opinię i pozytywne 

stanowisko dotyczące wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2014 rok przez Burmistrza 

Ropczyc – ustalenia szczegółowe  zawarte  w załączonej „Opinii  Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Ropczycach z posiedzeń w dniach: 20 i 28 maja 2015 roku o wykonaniu budżetu 

za 2014 rok”. Biorąc pod uwagę całokształt rocznej działalności organu wykonawczego 

gminy - Burmistrza Ropczyc w zakresie wykonania budżetu 2014 roku, uwzględniając 

wszelkie okoliczności mające wpływ na wykonanie budżetu, uznając uzyskane wskaźniki  

i wyniki finansowe i rzeczowe za prawidłowe - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  

w Ropczycach występuje do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Ropczyc za 2014 rok.  Powyższy Wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, Komisja 

Rewizyjna uchwaliła przy: liczbie osób z Komisji Rewizyjnej obecnych podczas głosowania 

5, za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej: Uchwała nr 

III/51/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie. (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 

proponuje aby przedstawić  co najważniejsze z tej opinii, ponieważ każdy radny opinię ma, 

sądzi, że nie ma potrzeby jej odczytania, ale kieruje zapytanie do radnych czy trzeba czytać tą 

opinię. Brak zgłoszeń o odczytanie.) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej cd. - Po 

rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2015 

rok o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2014 rok postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 28 maja 2015 rok o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ropczyc  

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok przy uwzględnieniu uwagi zawartej  

w uzasadnieniu.  Uzasadnienie to kilka stron - każdy radny otrzymał do wiadomości.  

 

Przewodniczący Rady spytał czy Wysoka Rada po zapoznaniu się z opiniami Komisji 

Rewizyjnej i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej ma zapytania, uwagi do sprawozdań 

z wykonania budżetu.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.      

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Ropczyce za 2014 rok.  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2014 rok – została podjęta przy: za 19 głosów, 

przeciw 0, wstrzymujących się 0.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie: za udzieleniem absolutorium 

Burmistrzowi Ropczyc z  tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2014 rok.  

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2014 rok Burmistrz Ropczyc 

otrzymał przy: za 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.  

 

Burmistrz Ropczyc podziękował za udzielone absolutorium.  

Przewodniczący Rady zamknął punkt 5 porządku obrad dotyczący absolutorium.  

 

 

 



15 

 

6. 

6.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania 

diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – Kierownik Referatu Spraw 

Organizacyjnych i Obywatelskich – pan Łukasz Charchut.  

Projekt uchwały dotyczy ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedli. Projekt jest praktycznie taki sam jak dotychczas 

obowiązujący. Zmiana dotyczy paragrafu 1 określającego wysokość diety. Było 300 zł, 

zgodnie z projektem byłoby 400 zł. Zmiana weszłaby w życie z dniem 1 lipca. 

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał w  sprawach budżetowo-finansowych przedłożonych na dzisiejszą sesję rady, 

oznaczonych w porządku obrad jako 6.1., 6.8.- 6.12.  

 

Radny pan Dariusz Skórski – jak najbardziej popieram projekt. Mam pytanie odnośnie inkasa 

jakie otrzymują sołtysi za zbierany podatek. Czy taką informację możemy uzyskiwać, jaką 

kwotę otrzymuje dany sołtys z tytułu inkasa, czy jest to zasłonięte przepisami. My jako radni 

składamy oświadczenia majątkowe, natomiast sołtysi nie są zobligowani do tego myślę, że to 

ciekawiłoby co niektórych.  

 

Przewodniczący Rady o wypowiedź w tej sprawie poprosił radcę prawnego. 

Pan Jerzy Pasela – radca prawny Urzędu Miejskiego w Ropczycach odpowiedział, że 

musiałby przeanalizować temat do punktu interpelacje.  

Przewodniczący Rady -  do punktu interpelacje mecenas się zapozna z tematem pytania  

i myślę, że udzieli odpowiedzi. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedli została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 1. 

 

6.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów 

na ławników – Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Józef Misiura. 

Projekt uchwały dotyczy powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, który 

przed wyborami ławników ma przedstawić opinię o zgłoszonych kandydatach. Proponowany 

skład zespołu to radni Rady Miejskiej w Ropczycach, są nimi: Zenon Charchut, Stanisław 

Marć, Józef Misiura, Teresa Rachwał, Dariusz Skórski oraz sekretarz gminy pani Jolanta 

Kaszowska. Osoby te wstępnie wyraziły zgodę na pracę w tym zespole. Przewodniczący 

Rady zapytał czy Wysoka Rada ma inne propozycje dotyczące składu. Nie zgłoszono innych 

propozycji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję do 

zapoznania się pismo stowarzyszenia o nazwie Krajowa Rada Sędziów Społecznych  

w sprawie naboru kandydatów na ławników.  

 

Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników została podjęta 

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

6.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników – Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Józef 

Misiura. 

W związku z art. 162 paragraf 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – projekt 
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uchwały dotyczy wystąpienia Rady do komendanta wojewódzkiego Policji o informacje 

dotyczące kandydatów na ławników. Uchwała, którą w tej chwili podejmiemy będzie 

wykonana po 30 czerwca, kiedy to upłynie termin zgłaszania się kandydatów na ławników. 

 

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji  

o kandydatach na ławników została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 
 

6.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Brzezówce osobie prawnej – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty 

– pan Stanisław Mazur. 

Proponowana uchwała dotyczy przekazania z dniem 1 stycznia 2016 roku prowadzenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezówce wraz z oddziałem przedszkolnym 

stowarzyszeniu Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej z siedzibą w Ropczycach przy ul. 

Bursztyna, w trybie i na zasadach określonych w art. 5 ust 5 g – 5 r ustawy o systemie 

oświaty. Przekazanej szkole pozostawia się dotychczasowy stopień organizacyjny, czyli klasy 

od 1-3, jak również obwód w dotychczasowych granicach. Na okoliczność przekazania szkoły 

zostanie zawarta umowa między Burmistrzem Ropczyc a stowarzyszeniem Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej zgodnie z art. 5 ust. 5g i 5 h ustawy o systemie oświaty. 

Również zgodnie z art. 5 ust. 5 l i 5 n ustawy o systemie oświaty na 6 miesięcy przed dniem 

przekazania szkoły o tym fakcie zostaną poinformowani pracownicy szkoły i związek 

zawodowy działający w tej szkole. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chcę poinformować, że obecnie mamy 

pozytywną opinię z kuratorium oświaty, jak również jest opinia związku zawodowego. 

Natomiast dodatkowa argumentacja do tej uchwały jest taka sama jak była, kiedy Wysoka 

Rada podejmowała 23 lutego uchwałę o przekazaniu szkoły. 

 

Radny pan Dariusz Mormol – przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu 

poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 

2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 6.4. w sprawie przekazania prowadzenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezówce osobie prawnej. 

 

Uchwała w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezówce 

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

 

6.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej  

w Ropczycach, działka 977/2 – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, położonej  

w Ropczycach, oznaczonej jako działka 977/2 o powierzchni 34 ary 61 m2 dla której brak jest 

planu miejscowego. Sprzedaż będzie na rzecz użytkownika wieczystego i właściciela 

budynków znajdujących się na tym gruncie. Jest to działka, która jest w użytkowaniu 

wieczystym Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska przy ulicy Zielonej. Właścicielem 

budynków jest użytkownik wieczysty, stąd uchwała dotyczy tylko sprzedaży samego gruntu. 

 

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

gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca bieżącego roku opiniowała projekty uchwał 

na 11 sesję rady miejskiej a to: punkt 6.5. dzisiejszego porządku obrad dotyczący zbycia 
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nieruchomości w Ropczycach ul. Zielona, nieruchomość zabudowana budynkiem Supersamu, 

punkt 6.6. w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową z drogą krajową 

nr 94 w Brzezówce i punkt 6.7. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przy ul. Przemysłowej w Ropczycach. W głosowaniu 

wymienione projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków komisji.  

 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 977/2 została 

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

 

6.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. 

Przemysłową z drogą krajową nr 94 w Brzezówce – Kierownik Referatu Budownictwa, 

Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową z drogą krajową nr 94 

w Brzezówce. Tej treści uchwała była podejmowana przez radę na sesji w dniu 29 maja, 

jednak z uwagi na to, że w poprzednim projekcie uchwały cztery działki były podane 

nieprecyzyjnie jako część a one uległy podziałowi, stąd wojewoda zwrócił uwagę, aby 

przeanalizować treść tej uchwały co zostało zrobione, teraz są precyzyjnie podane numery 

działek. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Przemysłową z drogą krajową nr 

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

 

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

XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. 

Przemysłowej – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/552/10 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 

zmienionej uchwałą Nr VIII/67/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 8/1/2010 W ROPCZYCACH  PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ. Ogłoszenie jednolitego 

tekstu o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia dzisiejszego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały.  

Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. W tytule obwieszczenia wkradł się błąd, zostały mylnie 

przekopiowane wyrazy ostatnie w pierwszym zdaniu:  zgodnie z brzmieniem załącznika do 

niniejszej uchwały - to powinno być wykreślone. W uchwale, czyli w załączniku do 

obwieszczenia w tekście jednolitym w paragrafie 1 ust. 2 punkt 1 powinien brzmieć: 

załącznik nr 1 – graficzny stanowiący rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej  

w skali 1:1 000. 

 

Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej została 

podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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6.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie gminy na 2015 rok. W projekcie uchwały zwiększa się 

dochody o kwotę 30 933, 80 zł. Grupą dochodów są dochody zwiększające realizację zadań, 

otrzymaliśmy dotację na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego i z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska w wysokości 17 000 zł. Również są tutaj wypracowane dochody przez 

placówki oświatowe z tytułu różnych opłat, dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych, 

zwrot kosztów opłat z tytułu zużytej energii elektrycznej oraz różne darowizny na cele 

oświatowe jakie rodzice wpłacali na poszczególne placówki oświatowe. Tabela nr 1 

przedstawia poszczególne rozgraniczenia dochodów. W tabeli nr 2 przedstawione są zmiany 

dotyczące wydatków zgodnie ze źródłami pozyskanych dochodów. W tabeli nr 3 dokonuje się 

przeniesienia planowanych wydatków w łącznej kwocie 7 220 zł. Przeniesienia to przede 

wszystkim kwota 2 270 zł na uzupełnienie środków na kończonym zadaniu Rozbudowa 

Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej, przeniesienie z projektowania i budowy publicznego 

przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie oraz przeniesienia  na realizowanych zadaniach 

przez placówkę oświatową i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

Radny pan Marek Fic pytał jaka to jest kwota, czy to jest 100% kwoty wnioskowanej, ile to 

jest procentowo na azbest. 

Skarbnik Gminy  - pani Beata Malec - 85%. 

Radny pan Marek Fic pytał czy tyle pozyskaliśmy. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przy dofinansowaniu 17 000 zł jest to 85% kosztów 

kwalifikowanych jakie otrzymaliśmy. 

Radny pan Marek Fic pytał na jaką kwotę wnioskowaliśmy. 

Skarbnik Gminy  wyjaśniła, że takie informacje można uzyskać od kierownika referatu. 

  

Radny pan Dariusz Skórski – niestety muszę zabrać  głos Panie Przewodniczący. Rok, czy 

dwa lata temu, gdy sprzedawaliśmy budynek po byłej poczcie w Lubzinie za kwotę 100 000 

zł o ile dobrze pamiętam była taka intencja, że te 100 000 zł będzie na projekt przedszkola  

w Lubzinie, w tamtym roku w budżecie, na ten rok również była zapisana kwota 100 000 zł 

na ten projekt. Martwi mnie, niby tylko 2 270 zł zabieramy ale będziemy rozkrawać ten tort. 

Nie wiem czy mam to traktować jako czytelny sygnał, że jednak to przedszkole jest 

niepotrzebne w Lubzinie, czy jednak będzie ta budowa. Obiecywał to pan burmistrz przed 

wyborami, obiecywane było to w trakcie kampanii wyborczej przez wielu kandydatów, 

obiecywane było przez obecnego sołtysa. Boję się, żeby to nie był temat odwleczony w czasie 

jak budowa szkoły, teraz już budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce. 

 

Burmistrz Ropczyc – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny. Nie zgadzam się  

z taką wypowiedzią, to nie jest okradanie. To nie jest tak, że jak się zapisze kwotę raz jakąś to 

się przypisuje ją do danej miejscowości. Jeśli tą kwotę się przesuwa to z powodów czysto 

prawno-technicznych. 2 000 zł o niczym nie świadczy i nie znaczy. Powiedziałem, że 

realizujemy zwykle w 98% wszystkie plany i założenia, które samorząd stawia przed nami, 

mówię w sensie wykonawczym jako organ wykonawczy przed nami czyli urzędem miejskim  

i tak zrobimy. Informuję, że w tym roku zakładana jest koncepcja z projektem lub sama 

koncepcja i tej kwoty 100 000 zł nie wydamy. Wiedząc o tym szukaliśmy pieniędzy na inną 

inwestycję oświatową bo akurat przesuwaliśmy środki, żeby zabezpieczyć kwotę niezbędną 

do przetargu na remont Orlika przy Zespole Szkół nr 2. W budżecie pamiętam mieliśmy 

kwotę 180 000 zł bo tylko tyle uchwalając budżet wygenerowaliśmy, żeby wyremontować ten 

Orlik. W sytuacji, kiedy okazało się, że możemy sięgnąć po 366 000 zł pieniędzy z budżetu 

Ministerstwa Finansów to zasada była 1 do 1, my też 366 000 zł, co postanowiliśmy? 
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Postanowiliśmy, że w ramach tego projektu całkiem dobry pięcioletni czy sześcioletni 

budynek sanitarny, w którym są sanitariaty, umywalnia, magazyn, zrobiony z poliuretanu przy 

Zespole Szkół nr 2 przesuwamy i lokalizujemy przy przedszkolu, czyli inaczej przy stadionie  

w Lubzinie. Czyli zabieramy wam 2 000 zł a dajemy wam obiekt za 120 000 zł i to żadne 

zabieranie. Jeśli tylko by się okazało po przetargu, że ta koncepcja z projektem kosztuje nas 

nie 100 000 zł ale 120 000 zł to natychmiast ściągamy z innej pozycji i przekazujemy, żeby 

wszystko grało. W sensie roku to się wciąż zmienia technicznie na tyle, żeby na dany czas, 

gdy się podpisuje umowę po przetargu kwota była zabezpieczona i pewne kwoty się 

zabezpiecza uchwałą rady a pewne zarządzeniem burmistrza. Mogliśmy szukać zupełnie 

innych pozycji, żeby przesunąć te brakujące 2 000 zł zarządzeniem burmistrza i nawet by pan 

o tym nie wiedział. Nie o to chodzi. Tu wszystko jest absolutnie przejrzyste, transparentne. 

Jeszcze raz publicznie mówię do protokołu, że pozycja 100 000 zł przeznaczona w tym roku 

na koncepcję Lubziny nie jest zagrożona. Jeśli to tyle będzie miało kosztować to tyle mamy, 

tyle zabezpieczamy. Jeśli będzie kosztowała 50 000 zł, to wydamy 50 000 zł ale czy wydamy 

w tym roku 50 000 zł. Bardziej bym powiedział, że istotą sprawy dzisiaj jest odpowiedź na 

pytanie jak ma być prowadzone to przedszkole i cele bo budynek to jest akurat najmniejszy 

problem, jeśli ma być w parterze to będzie w parterze i projekt jest zwykle dla projektantów 

prosty i sama budowa też jest prosta i jeśli raczej dogadamy się co do założeń takich 

organizacyjno-strategicznych, to o to bardziej chodzi, czy samo przedszkole czy przedszkole  

i żłobek, czy to ma być prowadzone w takiej czy innej formie, to jeszcze jest temat do 

jednoznacznego zatwierdzenia i wciąż oczekuję różnych opinii dopóki jeszcze tego obiektu 

nie mamy. Chcę też przypomnieć, że najpierw w Lubzinie chcieliśmy uregulować sprawę 

zakończenia tych etapów rozbudowy remizy, co po przetargu też się stało. Dziś plac budowy 

mamy przekazany czy przekazywany, uruchomiliśmy też tam przetarg na drogę, którą 

zapowiadaliśmy. To wszystko powoli idzie, tylko Wysoka Rada musi zrozumieć, że najpierw 

zwykle do połowy roku bo na operatywkach takie stawiałem cele, staramy się uporać  

z zadaniami związanymi z otwarciem realnie inwestycji, czyli procedur przetargowych, 

projektów zamknięcia pozwoleń, podpisania umów i przekazania placów budowy, żeby był 

czas na te inwestycje w drugiej połowie roku poczynając od lipca bo taka umowna granica 

była postawiona 1 lipiec zaczyna się w większym stopniu przykładać znaczenie do tych 

tematów, które są koncepcyjne i projektowe, bo jakbyśmy zrobili odwrotnie to co z tego, że  

w maju ogłosimy przetarg, podpiszemy umowę i mamy koncepcję a na przykład zaczynamy 

budować w październiku budynek straży w Lubzinie. Ktoś powie śnieg sypie a oni budują, 

nie mieli czasu na wakacjach. Więc mamy czas na wakacjach, przekazaliśmy plac budowy 

informuję w Lubzinie i teraz firma ma określony termin i ma to robić. Nikt nie powie, że robi 

przy padającym deszczu jesiennym, czy przy śniegu. Natomiast koncepcję można robić  

w październiku, w listopadzie. Jestem przekonany, że na koniec grudnia będziemy ją mieli. 

Jeszcze raz panie radny proszę się nie obawiać, bo tu są media, które czyhają na tego typu 

wyrazy jak kłamstwo, jak okradają. Nie używajmy takich słów, które jak to się mówi mierzy 

się do wróbla z armaty. Nie ma potrzeby – 2 000 zł. Równocześnie mówię - tym ruchem 

dajemy wam wartość majątkową za 120 000 zł. W tych szczegółach różnych nie mówiłem 

wszystkiego bo to są szczegóły i być może nawet pan nie wiedział, że takie przesunięcie 

również jest, tu finansowe a tam materialne. Ten cały obiekt sądzę, że do końca roku będzie  

w Lubzinie.   

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok została podjęta przy: za 

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

 

6.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego 

Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 
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Projekt uchwały dotyczy zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

Inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz  

z doposażeniem bazy edukacyjnej. Zwiększa się zakres rzeczowy wykonania tego zadania  

o kwotę 2 270 zł jak we wcześniej uchwalonej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Wydatek ten obejmuje przekazanie środków finansowych na obowiązujące decyzje, 

zezwolenia w celu zakończenia zadania inwestycyjnego.  W konsekwencji zmiany wysokość 

nakładów finansowych na tym przedsięwzięciu ulega zmianie do kwoty 4 412 839,56 zł.  

 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

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

 

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

Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. Jest 

konsekwencją wcześniej podjętych dwóch uchwał w związku ze zmianą przedsięwzięcia 

Rozbudowa Zespołu Szkół. Zmiany są w załączniku 1 i 2 do projektu uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została 

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

 

6.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/376/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany  uchwały Nr 376 Rady Miejskiej w Ropczycach z 8 lutego 

2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego. Zmianie ulega paragraf nr 1 wyżej wskazanej uchwały, który otrzymuje 

brzmienie: Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa 

Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację 

zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce 

– Wiśniowa polegające na budowie chodnika, tutaj jest wskazanie kilometrażu w wysokości 

12 000 zł.  Pragnę przypomnieć, że uchwała z 8 lutego 2013 roku zawierała bardziej ogólny 

opis nazwy zadania, które tutaj zostało uszczegółowione w formie wskazania kilometrażu 

oraz była wysokość kwoty 20 000 zł. Kwota uległa zmniejszeniu, wykonany projekt 

rzeczowy ostatecznie zamknął się w kwocie 12 000 zł.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/376/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

8 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 

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

 

6.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 

2015 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy również zmian w budżecie na 2015 rok. Zwiększa się dochody budżetu  

w kwocie 977 343,00 zł. Zwiększenie dochodów polega na wprowadzeniu dotacji jaką 

otrzymujemy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Rozbudowa 

żłobka w Ropczycach oraz Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół  

w Ropczycach. W tabeli nr 1 jest podział poszczególnych kwot. W tabeli nr 2 podział  

w związku z planowanymi wydatkami na te dwa wcześniej wskazane zadania. Tabela nr 3 

dokonuje przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 591 000 zł. Jest tutaj przesunięcie 

między zadaniami inwestycyjnymi na Rozbudowę żłobka w Ropczycach w związku  

z zakończoną procedurą przetargową uzupełniana jest kwota 151 000 zł. Również załącznik 
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ten zabezpiecza środki finansowe na realizację zadania Remont boiska wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach. Są to przesunięcia z różnych zadań inwestycyjnych na 

których wystąpiły oszczędności w związku z podpisanymi już umowami po procedurach 

przetargowych, mianowicie uzbrojenie osiedla, budowa budynku wielofunkcyjnego  

w Brzezówce 160 000 zł, budynku OSP Lubzina 60 000 zł. Inne zmniejszenia na kanalizacji 

deszczowej i uzbrojeniu osiedla przy ulicy Skorodeckiego.  

  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok została podjęta przy: za 

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

 

7.  

Burmistrz Ropczyc p. B. Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 

Kilka informacji bieżących z okresu ostatniego miesiąca, od ostatniej sesji. Jak zwykle tego 

typu informacje przekazuję od spraw związanych z infrastrukturą drogową, komunalną.  

W zbiorze materiałów, Wysoka Rada, ma załączone 11 zadań drogowych, co do których 

został otwarty przewód przetargowy. To jest część zadań, które będą realizowane w tym roku. 

Wkrótce będziemy otwierali przetarg na budowę chodnika przy drodze powiatowej na 

Granicach. Troszkę później będzie ogłoszony przetarg na chodnik przy ulicy Mickiewicza - 

od CPN do ronda. Myślę, że wkrótce znajdzie się w przetargu projekt na budowę chodnika od 

drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi gminnej do kościoła na Czekaju czyli od UTC od drogi 

wojewódzkiej wzdłuż Słonecznej do kościoła na Czekaju. Są przetargi, które są 

przygotowywane wspólnie z samorządem województwa jak już to było mówione przy 

projekcie uchwały o znaczeniu rzeczowym czyli dokumentacji - otwierany będzie przetarg na 

budowę chodnika na Czekaju przy drodze wojewódzkiej ponad 300 m, od ul. Sikorskiego  

do granicy z gminą Ostrów czyli do rzeki, do mostu. Sądzę, że za około 3 tygodnie 

otworzymy przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi Poręby Chechelskie Borki 

Chechelskie. Na to zadanie otrzymamy 220 tys. zł. Decyzja o tej dotacji jest podpisana przez 

Ministra Administracji i Cyfryzacji, więc w stosownym czasie prace referatu będą, dotyczące 

przygotowania. Prace trwają na budowie-przebudowie dróg, największej inwestycji drogowej 

w tym roku  tak zwanej  schetynówce w Gnojnicy Woli. Przekazaliśmy plac budowy na 

drugiej największej inwestycji drogowej dotyczącej przysiółka Granice w Małej – czyli etap 

przed realizacją. I zadanie mamy takie by około 15 lipca ocenić zaangażowanie finansowe  

w tym dziale, w tym referacie w odniesieniu do przyznanej  kwoty w uchwale budżetowej. 

Będziemy wiedzieli co możemy dalej i jakie ewentualne jeszcze prace możemy wykonywać. 

Jeśli chodzi o związane z infrastrukturą drogową zadania w zakresie oświetlenia dróg, ulic 

publicznych to zakończyliśmy budowę oświetlenia łączącego Armię Krajową z Seweryna 

Udzieli to doświetla dobrze okolice placu zabaw nowego przy przedszkolu nr 2 na górce, 

podpisaliśmy umowę na oświetlenie ulic powiatowych łączących Granice z Brzyzną – 

kilkanaście lamp w najbliższych 2 miesiącach będzie robione, dowiesiliśmy brakujące lampy 

w newralgicznych miejscach w Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli, podpisaliśmy umowę na 

oświetlenie drogi powiatowej od Lubziny do Brzezówki wzdłuż Śnieżki umownie mówiąc, 

przygotowujemy, jest już pozwolenie na budowę, oświetlenie odcinka od drogi wojewódzkiej 

w Łączkach do drogi gminnej na Budy, mamy pozwolenie już od dość dawna od Bud do 

szkoły w Niedźwiadzie Dolnej przy drodze powiatowej Niedźwiada Dolna – Mała  

i w najbliższych dwóch tygodniach zdecydujemy czy nas stać na ogłoszenie przetargu, myślę, 

że tak, ale informacja będzie na następną sesję. Inne prace jeśli chodzi o ten dział, na 

przykład: Zleciliśmy 3 przystanki autobusowe, wymienimy stare murowane, które ciągle 

obmalowują, na Wesołej czyli na byłej E4 po jednej i po drugiej stronie na poliuretanowe 

trzyprzegrodowe i w Chechłach w rejonie delikatesów. Na osiedlu świętej Barbary 

kontynuujemy wskazane przez panów radnych z tego osiedla przebudowy: schody od bazaru 
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do ulicy powiatowej, od ulicy powiatowej świętej Barbary do bloków i teraz od Armii 

Krajowej wzdłuż szkoły muzycznej i polecam się uwadze naszych dwóch radnych z osiedla 

świętej Barbary i pana kierownika w zastępstwie, którego jest pani Z.Malinowska żeby 

przeanalizować kontynuację chodnika – jak, z kim, w jakiej współpracy, jaka własność 

wzdłuż butików do Seweryna Udzieli. Spróbujmy rozwiązać ten problem,  nie wyręczajmy 

zanadto innych zobowiązanych, ale bądźmy elastyczni. Oczekuję opinii panów radnych we 

współpracy z panią Z.Malinowską czy z kierownikiem i będziemy podejmować decyzję co 

dalej. Prace estetyczne – to rabaty kwiatowe,  to renowacja ławek stylowych w centrum, koło 

pomnika i fontanny i dużo innych tego typu spraw, to przełomy  - praktycznie kończymy,  

głównie Mała Kociomyśl, to wiele napraw bieżących, ponadto wciąż wypłacamy dodatki 

mieszkaniowe, kiedyś to była rola państwa dzisiaj gminy. Za czerwiec to 5.500 zł, razy 12 

miesięcy, bo mniej więcej jest to w tej skali,  to robi to kwotę – to dotacja z naszych 

podatków.  

Jeśli chodzi o inne sprawy majątkowe w znaczeniu inwestycje, projekty dotyczące  

i odnoszące się do projektów i obiektów kubaturowych, infrastrukturalnych to informuję: 

Przekazany plac budowy, firma weszła, na największą inwestycję modernizacyjną jaką jest 

przebudowa, modernizacja basenu krytego, firma Skanska. W sumie, razem, na dziś kosztuje 

to po przetargu, w podpisanej umowie 3 600 000 zł brutto. O ile pamiętam to kwota dotacji 2 

miliony 300 lub 400 tysięcy zł. W ramach tej kwoty znacząco poprawi się infrastruktura 

basenu krytego i wszystkie urządzenia, docieplenie itd., poprawi się efektywność 

energetyczna bo i panele słoneczne i termomodernizacja, i wymiana urządzeń na takie, które 

odzyskują ciepło z parującej wody i przekazują go do podgrzewania wody. Równocześnie za 

kwotę 409 tys. zł robimy projekt rozbudowy basenu mniej więcej o powierzchni 80 mkw., 

która być może będzie zrealizowana w tym roku w stanie surowym a w przyszłym roku, czy 

na przełomie roku byłaby wyposażona w sauny i w tego typu urządzenia, które by dawały 

nam mniej więcej infrastrukturę na miarę basenów nowo oddawanych - Strzyżowa, Głogowa, 

Mielca czy poprawionej, zmodernizowanej infrastruktury basenu w Dębicy. Byłby spokój  

i komfort, i standard na najbliższe 10 do 15 lat. Mówię  10 bo czas tak przyśpiesza, że nie 

wiadomo co za pięć, dziesięć lat wymyślą w tej dziedzinie i w wielu innych. Jesteśmy po 

przetargach, podpisane umowy i przekazywane place budów: Lubzina - wygrała firma, która 

modernizowała obiekt OSP w roku ubiegłym,  kwota 237 tys. zł, Brzezówka - wygrała 

spółdzielnia Pokój, która budowała stan surowy,  kwota 405 tys. zł, plac zabaw przy 

przedszkolu nr 1 wygrała firma, która w roku ubiegłym budowała podobny plac zabaw przy 

przedszkolu na górce, kwota 497 tys. zł. Państwo radni i przewodniczący, prośba żeby 

pamiętać bo to są inwestycje w dzieci, w młodzież, kosztowne, nowoczesny plac zabaw to pół 

miliona zł bo stary jest sprzed 15 lat, a rodzice oczekują  komfortu. Próbujemy nadążać, 

niestety kosztem czego innego, być może wielu powie czy nie lepiej za te pół miliona 

wybudować 3 odcinki dróg asfaltowych tam gdzie trzeba, po 150 tys. zł. Może tak, może nie. 

Może dzieci, które przez 2 lata są w przedszkolu nie miałyby możliwości  korzystania z tej 

standardowej rekreacji, a drogi pewnie i tak wcześniej czy później wybudujemy.  

W dyskusjach proszę pokazywać, że podatki, które od 2 lat nie podnosimy staramy się dzielić 

według zdrowego rozsądku, chociaż zawsze można znaleźć inne, alternatywne propozycje. 

Ogłosimy przetarg na remont Orlika na górce. Ogłoszony jest przetarg na modernizację  

żłobka. Otworzymy oferty 10 lipca i chciałoby się żeby przetarg wygrała  firma ropczycka, 

żeby pieniądze zdobyte w Warszawie krążyły od beneficjenta, którym jest gmina do 

wykonawcy, którym jest jakaś firma ropczycka, żeby zakupione części, urządzenia, armatura 

była też ze sklepów ropczyckich i żeby podatek z tych firm trafiał do budżetu Ropczyc, tak 

byłoby najlepiej ale tu są przepisy państwowe, przetargi i niuanse i nie zawsze tak się uda 

strumieniem pieniędzy pokierować. W zakresie projektowym robimy dużo bo projektujemy 

rozbudowę na przyszłe lata budynku OSP w Małej, na ukończeniu jest projekt rozbudowy 
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budynku służącego sportowi, stadionowi w Gnojnicy, projektujemy wodociąg Łączki 

Kucharskie. Pragnę podziękować prezesowi Środzie z PUK-u bo zakończył parę dni temu 

przebudowę wodociągu Lubzina jakby Okonin ale to Przymiarki, wiemy o który chodzi. 

Właśnie ten przebudowany wodociąg pozwoli  przerzucać wodę do Okonina, Łączek 

Kucharskich i Niedźwiady. Pierwszy krok został fizycznie zrobiony. Prezes uzyskał na to 

80% środków a pozostałe środki pochodzą z dochodów czyli ze sprzedaży wody i kanalizacji. 

Żebyśmy wiedzieli, że nie tylko się  użytkuje, eksploatuje ale również się inwestuje. 

Projektujemy kanalizację Gnojnicy, kończymy  kanalizację na Przemysłowej, 

przygotowujemy projekty kanalizacji sanitarnej w Brzezówce, porozumienia są podpisywane,  

kończymy kanalizację osiedla Ropczyce Granice nie bez problemów. Chodzi głównie  

o czasami wycofywanie zgód na przejście kanalizacji, czy lokalizację przepompowni przez 

tych, którzy kupują nieruchomości albo przekazują w spadku albo dzielą. Ruchy w obrocie 

cywilnoprawnym są żywe jak upływający miesiąc za miesiącem. Komplikacje z tego tytułu 

wychodzą i projektujemy dwa, trzy lata, bo dokumenty są trudne do pozbierania, nie do 

zaprojektowania, bo to można zrobić w dwa, trzy miesiące, tylko do uzgodnienia, to trwa 

miesiące i lata. Przygotowujemy przetarg, referaty stosowne pewnie nie zdążą do 30 czerwca 

ale też nie ma terminu zawitego, na uzbrojenie terenu scalonego pod 180 czy 170 działek na 

osiedlu koło Mehoffera. Przy tym rejonie informacja – budowany blok jest w środku 

wykończany a na zewnątrz docieplany i w tym bloku jest 8 mieszkań komunalnych, 

przyznanych już komisją i decyzją burmistrza. 8 mieszkańców, 8 rodzin czeka  

z utęsknieniem, że za kaucję 20% rynkowej wartości otrzymają pod klucz 1 listopada 

mieszkania od TBS-u. Tam jest też udział gminy – bo zakupiono działki, bo wykonane 

przyłącza przez nasze spółki itd. Własność TBS-u to własność, majątek gminy. Jeśli TBS 

oddaje 8 mieszkań komunalnych to znaczy gminnych. To jest nasz majątek bo możemy 

sprzedać tym lokatorom, może innym, możemy nie sprzedać. Jeszcze mamy do sprzedania 

około ośmiu, dziewięciu mieszkań własnościowych. Osiem, dziewięć chyba jest sprzedanych. 

Namówienie młodej rodziny do zaciągnięcia po części stosownych kredytów, po części 

ściągnięcia darowizn z rodziny bliższej i dalszej na kupno mieszkania w tym bloku – to 

przybliża do rozpoczęcia przygotowania procedury do rozpoczęcia następnego bloku w tym 

rejonie bo  możliwości tam już są na bazie wykupionej własności przez Wysoką Radę  

i przekazanej na własność TBS-u czyli też gminy. Pomoc w przekazywaniu informacji, jakby 

lobbingu – kupcie mieszkania,  pomaga i  buduje to osiedle a warto bo myślę, że na sesji pod 

koniec lipca będę mógł poinformować o najważniejszej decyzji gospodarczej tego roku 2015, 

że firma Rolls Royce Hispano Suizy będzie budować od jesieni tego roku 7-hektarowy 

zakład. To powinno się przyczynić do też zsynchronizowania budownictwa mieszkaniowego  

i przyśpieszenia, żeby szło to mniej więcej w parze. To buduje system gospodarczy  

i podstawy gospodarcze Ropczyc. Wczoraj miałem rozmowę z szefem UTC, który 

przedkładając projekty prawie przygotowane do wystąpienia o pozwolenie na budowę do 

starostwa na kolejne 12,5 tys. mkw. hal produkcyjnych pod elektronikę - bo 3,5 jest 

wybudowane, wykończają, 1 września ruszy linia produkcyjna, otwarcie oficjalne około 

połowy października bo wtedy władze amerykańsko-kanadyjskie tej spółki zapowiedziały 

przyjazd - się zachmurzył i mówi czy jeśli Rolls Royce wejdzie obok, czy nam wystarczy 

przygotowanych pracowników do obydwóch firm, jego procedura rozbudowy też będzie 

trwała 3 lata. I mówi czy nie powinniśmy się pochylić nad programem kształcenia 

zawodowego młodzieży, pytał o bezrobocie, pytał jaka jest rzeczywista skala bezrobocia  

w mieście i w powiecie. Wiemy, że skala rzeczywista a skala formalna bardzo się różnią, bo 

połowa z bezrobotnych nie chce podjąć pracy, a połowa z drugiej połowy nie nadaje się do 

przekwalifikowania do budowy elektroniki czy budowy części na nowoczesnych maszynach 

komputerowych, części do silników lotniczych. Więc nadzieja jest w rocznikach młodzieży, 

które wychodzą co roku ze szkół średnich dlatego, że na terenie naszej gminy jak już dawno 
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informowałem od pięciu czy sześciu lat rodzi się tyle samo a nawet więcej dzieci, tyle samo 

albo trochę więcej kończy nasze szkoły podstawowe i gimnazjalne. Tak więc część z nich 

niech trafi do naszych szkół tylko niech nasze szkoły średnie zdążają z czasem, 

przekwalifikowują się i przygotowują młodzież pod względem zawodowym pod potrzeby 

tego przemysłu. Myślę, że tak jest bo nie ma dużych uwag do powiatu,  to co zrobiono  

w ostatnich 2 latach to jest pięć – i urządzenia, i maszyny, i rozbudowa. Byle tylko szybko 

zdążać ze zmianą nauczania z klas administracyjnych, ekonomicznych, bo jest za dużo tych 

absolwentów, mundurowych, nie da się zatrudnić co roku w Państwowej Straży Pożarnej  

i w Policji tylu ilu wychodzi, ale da się zatrudnić w przemyśle. Ktoś mówił, że spawaczy nie 

ma. Taka firma jak UTC chętnie wyposaży szkoły zawodowe w nowoczesne urządzenia do 

spawania, komputerowe i inne i pomoże byle tylko taki sygnał wyszedł od szkół 

zawodowych, od szkół średnich. Trochę się rozgadałem ale  to są czasami ważne informacje 

w dyskusji, które toczy w terenie sołtys, przewodniczący, czy radny.  

Dziś zakończyliśmy rok szkolny. To radość dla uczniów ale i dla nauczycieli bo trochę 

odpoczynku będzie, chociaż jeszcze nie są całkiem zwolnieni z obowiązków dyrektorzy  

i nauczyciele, bo rady pedagogiczne pewnie  w poniedziałek, naradą z dyrektorami szkół 

kończymy ten okres oświatowy. Przypomnę, że dla 619 uczniów wypłaciliśmy stypendia po 

150 zł, mamy dotację z ministerstwa w kwocie 200 tys. na podręczniki do szkół. Procedura 

jest odpowiednia, dyrektorzy procedurę znają. Trzeba zrobić wszystko aby nic z tej dotacji nie 

oddać. Jest to jedna z wyższych dotacji, co widać na rozdzielniku. Jest to dobra praca 

dyrektorów i zespołu oświaty bo jest to na bazie przygotowanych materiałów. Teraz robimy 

wnioski do MEN-u do 0,4% rezerwy subwencji oświatowej. Liczymy, że trochę środków  

w okresie wakacji pozyskamy i że remonty jeszcze wprowadzimy.  

Sport - jeden akcent zaznaczę. Chciałbym pogratulować publicznie jeszcze raz panu 

dyrektorowi Adamowi Wojdonowi jako prezesowi klubu Błękitni, awansu po 5-letnich 

niedomaganiach i staraniach, były przyczyny i obiektywne i subiektywne, zawsze byliśmy  

o krok z tytułu, o kilka punktów gorsi. Dzisiaj jesteśmy najlepsi z wynikiem strzelonych 

ponad 100 bramek z różnicą nie tylko w naszej grupie, ale z różnicą w podobnych grupach  

o 40% strzelonych bramek. Wniosek, że drużyna jest dobrze przygotowana do utrzymania się 

w IV lidze. Jest to, to co nas satysfakcjonuje, coś co powinno pozwolić, że na trwale 

zadomowimy się w IV lidze a być może za trzy, cztery lata porozmawiamy czy mamy 

wystarczającą infrastrukturę, klimat, otoczenie i sponsorów na myśl o awansie do III ligi. 

Gratuluję panu dyrektorowi, drużynie, trenerowi i dziękuję za pracę.  

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować Wysokiej Radzie, Panu Przewodniczącemu, 

prezydium, za przyjęcie sprawozdań, za wiarygodność, za podejście takie, w którym nam 

ufacie. Mówię nam czyli burmistrzowi, kierownictwu i pracownikom bo zawirowania  

z opiniami były i rozumiem, że z RIO żeśmy wyjaśnili i wytłumaczyli ale oni mają wszystkie 

dokumenty i wiedzą, natomiast wy nie macie wszystkich dokumentów bo musielibyście 

poświęcić tydzień, tak jak dwójka kontrolerów, żeby mieć pewność, że mówimy prawdę. 

Więc dziękuję za tą wiarygodność, za to podejście i za to głosowanie bo to jest też sygnał. Jak 

cała rada głosuje to idzie sygnał w eter, że nie ma podziałów, niepokojów i walki o stołki jak 

w Dębicy w starostwie. Dziękuję przede wszystkim szczególnie radnym opozycji bo nie są 

zobowiązani do głosowania przy absolutorium za, ale też z należytym szacunkiem, jak do tej 

pory staram się czynić, będę podchodził do ich oczekiwań, uwag i wniosków. Jeszcze raz 

dziękuję.  
              

8. 

Radny p. Dariusz Skórski – Na ostatniej sesji miałem prośbę do pana kierownika Drozda  

o wykaz dróg gminnych z mojej miejscowości. Traktujemy to chyba jako interpelację. Do tej 

pory nie dostałem odpowiedzi. I pytanie do pana prezesa Środy czy przewiduje nowe stawki 
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opłat za wodę i ścieki, czy jeszcze nie. I chciałbym prosić pana Burmistrza w sprawie, o którą 

wystąpiło część rodziców z Lubziny, wiem, że również zwracali się do radnego Bielatowicza 

– a chodzi o sprawę rozważenia progów zwalniających, o których już od dawna  mówiłem, 

przy drodze asfaltowej na Paszczynę. Pojazdy jeżdżą tam bardzo szybko, a mieszka tam 

kilkanaścioro małych dzieci, wyjeżdżają rowerkami na tą drogę,  nie daj Boże żeby doszło 

tam do tragedii, że ktoś potrąci dziecko albo zabije. Prosiłbym o rozważenie progu 

zwalniającego na wysokości pana …… , poniżej na wysokości pani …… . Rozmawiałem  

z tymi mieszkańcami, wiem, że tam te progi nie będą przeszkadzały.  

 

Radny p. Jan Rydzik – W imieniu swoim i mieszkańców osiedla Piłsudskiego na górce 

chciałbym podziękować panu Burmistrzowi i tym, którzy przyczynili się do nowego chodnika 

przy bloku Piłsudskiego 24 od strony Jubilatki i od strony PEC-u. Ten chodnik był niezbędny 

co mogą potwierdzić także ci, którzy są na sali, którzy uczęszczają tym chodnikiem. Mam 

także prośbę aby pomyśleć w najbliższym czasie o ułożeniu chodnika przy ulicy księdza 

Siewierskiego przy kościele. Przy pięknym kościele pasowałby ładny chodnik, a może  

i parking mały. Są zgłoszenia od rodziców dzieci uczęszczających do szkoły na górce aby na 

ulicy namalować pasy albo też jakiś próg zwalniający dla bezpiecznego przejścia dzieci do 

szkoły. Rodzice boją się o bezpieczeństwo dzieci. Ta sprawa też była przez  radnych 

zgłaszana. Chodzi o ulicę Konarskiego. Przy ulicy świętej Barbary naprzeciwko głównego 

przystanku byłaby potrzeba zrobienia zadaszenia, małej wiaty, na wypadek deszczu, wiatru. 

Są zgłoszenia, bo też są osoby, które po drugiej stronie oczekują na autobus – i marzną, lub 

jest mokro. Czy sklep Jubilatka na górce ma podpisaną umowę na śmieci, bo tam blisko nie 

ma kontenera a nasze kontenery przy moim bloku coraz szybciej się zapełniają, coraz więcej 

tam śmieci jest.  

 

Radny p. Stanisław Marć – Na Granicach ulica powiatowa to jest Witosa. Tamtego roku 

powiat przeczyścił rowy, to było nie na dużej odległości, około 300 metrów i wszystkie 

przepusty są zatkane, na jesień się zrobiły przy tych przepustach zbiorniki wody, zamarzło to 

ale zimę nie mieliśmy mocną i jakoś było. Do dzisiaj mimo monitoringu, dzwonienia, pytania 

czy przeczyszczą – mówili, że tak albo dadzą ludziom nakazy żeby przeczyścili przed sobą, 

sołtysowi mówiłem, sam też interweniowałem, nawet Staroście mówiłem i  nic. Co będzie  

w razie dużych opadów. Może by zainterweniował nasz referat do powiatu żeby coś zrobić, 

bo całkowicie są zapchane te rowy, przy betonach są jakby zbiorniki  wody.  

 

Radna p. Genowefa Ciosek – Bardzo chciałam podziękować panu Burmistrzowi, panu 

kierownikowi Drozdowi oraz panu Maciejowi Sikorze za szybkie załatwienie sprawy 

przesunięcia oświetlenia nocnego o pół godziny. Zainteresowani nie wierzyli, że może to 

nastąpić tak szybko. Teraz mogą bezpiecznie po drugiej zmianie do domów pospieszyć. Mam 

pytanie, bo mnie pytają mieszkańcy Bud, Rędzin, czy  pan  …… już zmiękł bo chcieliby 

kiedyś w przyszłości drogę a tam chodzi o teren. I mam prośbę do kolegi radnego oraz pana 

sołtysa, może by panowie jakoś wpłynęli na niego bo jest to mieszkaniec …… a droga, ta 

która by była w przyszłości tam wybudowana by służyła również Łączkom bo to jakby 

graniczy z Niedźwiadą. I cieszę się, że dzisiaj usłyszałam sygnalizację, że będzie planowana 

budowa oświetlenia i chodników w Niedźwiadzie Dolnej. (Burmistrz Ropczyc – oświetlenia, 

nie chodników.) 

 

Radny p. Marek Fic – Chciałem podziękować wszystkim, którzy przybyli na 20-lecie Zespołu 

Szkół w Gnojnicy Woli. Co do imprezy nie będę oceniał, myślę że będący na uroczystości 

mają swoje zdanie. Przy okazji zbiórki środków na organizację od sponsorów, myślę, że 

mamy około 4 tys. zł z pozyskanych środków i rada rodziców chce przeznaczyć te środki na 
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rolety do sali gimnastycznej. Ale myślę, że tych środków będzie za mało. Jest to obiekt 

szkolny, a na przykład na zakończenie roku nie ma możliwości żeby skorzystać tam  

z rzutnika, mamy zasłony wieloletnie, ale jak słońce zaoperuje, prześwietli to nic nie widać. 

Myślę, że tych 4 tysięcy zabraknie. Mam prośbę od rodziców, nauczycieli i dzieci jakby była 

możliwość środkami dodatkowymi wesprzeć, to żeby pomyśleć o tych roletach na przyszły 

rok szkolny. Dziękuję również za kilka nowych lamp bo poprawiło to bezpieczeństwo. Jak 

jest zima, jesień, bardzo pięknie, świeci, droga, zakręt oświetlone. Przychodzi lato, wiosna, 

liście, lipa bardzo piękne drzewo, z korzenia odrosło to nie żal wyciąć i trzeba lipę usunąć na 

zakręcie przy drodze na Zagorzyce a jest okazja w trybie szybszym bo przy schetynówce. 

Tam jest lipa i dąb do usunięcia. I również przy tej schetynówce jest  troszkę więcej drzew na 

odcinku na Zagorzyce. Próbowałem z właścicielami ale nie dochodzi do skutku. I trzeba 

chyba z urzędu  to zrobić. To jest  działka gminna na łuku. (Burmistrz zauważył, że w takim 

przypadku zgodę wydaje powiat, o co teraz jest trudno.)   

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – Cieszę się z tego co jest robione, za to chcę podziękować 

pani Zofii Malinowskiej z referatu dróg oraz kierowniczce Marii Bochenek z referatu 

inwestycji, a jakie efekty będą to zobaczymy. Natomiast chciałbym zapytać bo informacja do 

mnie dotarła, że placówki oświatowe, bo teraz jest moda na tak zwane godziny czytelnicze, 

można doposażyć przez ministerstwo w książki do bibliotek. Czy coś wiadomo w tej sprawie. 

A jeśli nie to prawdopodobnie do końca czerwca należy złożyć zapotrzebowanie do 

kuratorium i kuratorium wyśle do ministerstwa i  książki przyjdą do określonych placówek 

oświatowych. A ważne to jest ponieważ księgozbiory ulegają zniszczeniu poprzez zaczytanie 

czy też są stare wydania, które są nieaktualne. A dzieci jak dzieci, bardziej od książek wolą 

inne środki techniczne. Dlatego to pytanie.         

 

Burmistrz p. Bolesław Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) – Radny pan Dariusz 

Skórski wykaz dróg - jest w opracowaniu. Polecenie zostało wydane, więc proszę oczekiwać. 

W synchronizacji, 2 referaty przygotują i przekażemy. Jeśli chodzi o progi zwalniające droga 

na Paszczynę poprosiłem o opinię stosowny referat. Proszę pamiętać, że z bardzo wielu stron 

płyną wnioski pisemne, ustne i do protokołów na zebraniach – budujcie na drogach progi. 

Gdybyśmy wszystkie te życzenia chcieli zrealizować to będzie w gminie próg na progu.  

Trzeba rozsądnie. Jeśli środowisko mówi w postaci zarządu osiedla czy zarządu wsi to będzie 

zbudowany nawet jeśli referat pisze w opinii, że to nie jest uzasadnione. Ktoś kto często 

jeździ  drogą i zachowuje szybkość uważa, że powinny wystarczyć znaki ograniczające 

szybkość, jeśli to jest teren zabudowany to 50 i wtedy nie ma zagrożenia. Ale zdarza się, że 

mimo tych obecnych przepisów - przekraczają. Tutaj będzie opinia referatu, to wtedy 

odpowiem. Jeśli chodzi o trzecie pytanie, taryfa PUK – tak, została przedłożona bo taka jest 

procedura, 45 dni przed terminem wejścia w życie jest przedkładana propozycja cen wody  

i ścieków i Wysoka Rada otrzyma to w obróbce przed następną sesją i następna sesja będzie 

podejmować w tym względzie decyzję. Na razie toczą się dyskusje, analizy na linii zarząd 

PUK-u i burmistrz. Kształt ostatecznej ceny zależy, prawnie od woli rady ale i od  cyfr, które 

są nie do ukrycia, cyfry i bilans pokazują trend. Jakaś podwyżka musi być. Skala – jeszcze 

jest chwilę czasu. Woda nie była podwyższana 3 lata, kanalizacja nie była podwyższana 2 

lata. A oprócz tego, że utrzymujemy, konserwujemy, są ciągłe dostawy to jeszcze 

inwestujemy. Inwestujemy w dwóch kierunkach. Przykład, o którym mówiłem przy 

omawianiu wodociągu Okonin Niedźwiada ale też i inne sprawy jak kontrola UKS-u, przez 2 

i pół miesiąca, która wykazała, że PUK powinien płacić na rzecz gminy określony podatek 

dużo wyższy. Ten podatek musi wejść w analizę i w skalę. To wszystko państwo radni na 

komisjach, będziecie przeglądali, analizowali, przedłożymy Wysokiej Radzie w lipcu a taryfa 

wchodzi z końcem sierpnia. Przewiduję również przedłożenie w tym punkcie Wysokiej 
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Radzie propozycji dopłaty do metra sześciennego ścieków z budżetu gminy. Przewiduję – 

kwestia wysokości i czy przedłożę ten projekt to jest jeszcze 3 tygodnie czasu. Prośba żeby 

nie szło echo, że będzie podwyżka i to nie wiadomo jaka. To jest czas 45 dni, w których 

muszą zostać dotarte oczekiwania wszystkich stron. Pan Jan Rydzik – chodnik, dobrze, że jest 

zrobiony i że ludzie zauważają, trzeba powiedzieć ludziom, że czasem coś się udaje zrobić. 

Pan prezes PUK-u odpowie panu pisemnie czy firma z Dębicy, która przejęła sklep obok 

bloków ma umowę czy nie.  Próg na Konarskiego czy na powiatowej Piłsudskiego (Radny – 

na Konarskiego) też się zastanowimy (Radny – przynajmniej przejście) przekażemy do 

referatu żeby przeanalizowali, powiedzieli za, przeciw i będziemy podejmować decyzję. Ma 

pan rację, że po drugiej stronie trzeba wiatę. Kiedyś tam było drzewo i stanowiło niekiedy 

ochronę. Ktoś drzewo wyciął, wstawił ławkę, ale nie ma ochrony i być może dwukomorowy 

przystanek by się przydał, spróbujemy to zrealizować. Pan radny Stanisław Marć – zwrócimy 

się pisemnie do powiatu bo widzę, że różne rejony są różnie traktowane przez powiat. Jak 

jadę rowerem to z podziwem odnoszę się do mrówczej pracy firm, jak pięknie wykonują rów 

po obydwu stronach drogi od leśniczówki do Gnojnicy Dolnej. Na Granicach na ulicy Leśnej 

nikt nie zważa na przepusty. Obowiązkiem obywatela jest przeczyścić przepust pod drogą 

dojazdową do jego domu, do jego pola, to obywatel za to odpowiada, właściciel 

nieruchomości, na które prowadzi ten wjazd, ale jak robimy coś to robimy. Spróbujemy to 

poprzeć. Wolałbym żeby rowy były koszone 2 razy w roku, bo jak się rowów nie kosi  

a wycina krzaczki co 2 lata, to i tak zamuli i musi być koparka a to kosztuje 10 razy drożej niż 

koszenie. Pani radna Genowefa Ciosek pyta o drogę Niedźwiada Budy i powiem tak, ten 

odcinek drogi jest przygotowany podobnie jak odcinek drogi od drogi powiatowej  

w Gnojnicy Dolnej koło byłej mleczarni, do procedury ze specustawy czyli wywłaszczenie bo 

nie zgodzą się dobrowolnie. Nie ma teraz  przedstawicieli referatu, ale w poniedziałek 

przypomnę – uruchomić tą procedurę w obydwu przypadkach. Informuję też jednego  

i drugiego sołtysa, że uruchomimy procedurę bo po rocznym czy dłuższym okresie 

negocjacji, różnych prób – nie ma innego wyjścia, tylko prawo, co trochę potrwa. Pan radny  

i sołtys Marek Fic – jeśli macie przynajmniej połowę pieniędzy na rolety to pomożemy. 

Zasada podobna jak w straży jeśli chodzi o remonty. Jeśli sobie jakieś środowisko 

wygospodaruje w różny sposób połowę pieniędzy na słuszny cel, dołożymy drugą połowę, 

pod warunkiem, że jest to nasze zadanie własne. Tą drugą połowę dofinansowania 

otrzymacie. Dyrektor Mazur jest i słyszy, to jest jakby polecenie. Wycięcie drzewa - to co 

mówiłem, ma odniesienie jakby w dokumentach bo mówiłem przedwczoraj do starosty, który 

przyszedł porozmawiać, że do tej pory był zwyczaj stosowany przez kilkanaście lat pomiędzy 

powiatem a gminą, że jeśli powiat występował do gminy o wydanie decyzji na przykład  

o warunkach zabudowy, modernizacji czy inwestycji nie dociekaliśmy, sprawdzaliśmy 

formalnie, było wszystko, było polecenie wydawać decyzję o warunkach zabudowy i w drugą 

stronę gdy gmina występowała o wycięcie drzewa na gminnej nieruchomości - bo jeśli 

drzewo rośnie na nieruchomości powiatu, osoby fizycznej, spółki, firmy to my wydajemy 

decyzję, tylko jeden przypadek, że jeśli drzewo rośnie na nieruchomości gminy to powiat 

wydaje decyzję – to oni wydawali pozwolenie. Od 1 grudnia to się zmieniło i przykładowo na 

10 wniosków o wycięcie drzew na gminnym, 8 jest na nie. Pytam starosty czy to jest jego 

polecenie, czy pracownik tak działa. Starosta powiedział, że to zbada. Mam nadzieję, że jak 

złożymy wniosek o tą lipę to pozwolenie dostaniemy. Pan Eugeniusz Nowakowski, na 

pytanie odpowiem fragmentem tekstu, który pan dyrektor Zespołu Oświaty przygotował do 

przedstawienia państwu: Przygotowywany jest do Wojewody Podkarpackiego w ramach 

rządowego programu pod hasłem, książki naszych marzeń,  wniosek o dofinansowanie do 

bibliotek szkolnych podręczników rozwijających zainteresowania uczniów przez promocję 

czytelnictwa dzieci i młodzieży.  
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Radny p.E.Nowakowski stwierdził, że chyba nie chodzi o podręczniki. Burmistrz poprosił  

dyrektora Zespołu Oświaty o rozwinięcie informacji. Radna p. Teresa Rachwał - 

Poinformowała, że szkoła, w której pracuje taki wniosek złożyła. Na stronie bibliotek, dla 

szkół była informacja od pani minister, i  z tego co wie szkoły wzięły w tym udział.  Dyrektor 

Zespołu Oświaty p. Stanisław Mazur – wyjaśnił, że nie mogą to być podręczniki szkolne, 

mogą to być wszelkie inne książki. 10 szkół złożyło wnioski, do 24 był termin.  

 

Radny p. Marek Fic – To o co wcześniej pytałem o eternit – czy dostaliśmy 100% 

zapotrzebowania środków na zdjęcie eternitu czy ileś procent. Kierownik Referatu  

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  p. Tomasz  Pociask  wyjaśnił, że 

wniosek opiewał na około 32 tys. zł, otrzymaliśmy 17 tys. zł i jest to 85% ogólnej wartości 

zadania, pozostała część to 3.000 zł.             

 

9. 

Przewodniczący Rady zamknął 11 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej.     
 

 

 


