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Protokół Nr XVI / 15 

z XVI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 27 listopada 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 – 14.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 16 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. Powitał Starostę Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego pana Witolda Darłaka, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów, 

kierowników referatów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, pana burmistrza i jego 

zastępcę.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na 

wycofanie z porządku obrad projektu 4.9. w sprawie zmiany zakresu wykonywania 

Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Pod ten numer wolny 4.9. uprzejmie proszę  

o zgodę na wprowadzenie projektu uchwały dotyczącego określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2016 rok, który jest przed państwem i uprzejmie proszę o zgodę 

na wprowadzenie autopoprawek: do projektu 4.5. – dotyczy odpadów komunalnych i do 

projektu 4.6. – dotyczy opłat od odpadów komunalnych. Stosowne projekty i autopoprawki 

macie Wysoka Rado przed sobą.  

 

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

wstrzymujących się – 0. 

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

się – 0. 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XV sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ropczyce i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania dotacji, 

4.2.ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Ropczyce, 

4.3.przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”, 

4.4.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, 

4.5.metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy, 



2 

 

4.6.określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

4.7.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

4.8.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy 

Ropczyce na koniec 2015 r., 

4.9.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, 

4.10.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 

 

3.  

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

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

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

Gminy Ropczyce i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji - 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty - pan Stanisław Mazur. 

Proponowana uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy 

Ropczyce dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych oraz 

innych form wychowania przedszkolnego, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez organy prowadzące inne niż gmina. Na terenie Gminy 

Ropczyce uchwała dotyczyć będzie przedszkola Ochronka oraz od 1 stycznia 2016 roku 

szkoły w Brzezówce. Ponieważ ustawa o systemie oświaty po nowelizacji w artykule 80 i 90 

wprowadziła dodatkowy zapis, że organ stanowiący samorządu ustala tryb udzielania  

i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania  

i dołożono ich pobrania. W związku z tym proponuje się niniejszą uchwałę, która jest niemal 

taka sama jak do tej do tej pory obowiązująca, która była przyjęta 26 stycznia 2015 roku i ta 

uchwała obecna będzie obowiązywała tylko do 31 grudnia 2015 roku. Wszystkie uchwały 

podjęte przed 31 marca, nasza uchwała była podjęta w styczniu tracą moc po 31 grudnia 2015 

i dlatego zachodzi potrzeba podjęcia tej uchwały. Ponieważ w trakcie pisania uchwały 

nastąpiły pewne przejęzyczenia, w związku z tym proszę o wprowadzenie drobnych 

poprawek i tak w § 3 ust. 6 po zapisie ust. 5 jest zapisane otrzymuje, powinno być otrzymują. 

Następnie w tym samym paragrafie ust. 7 należy zmienić kolejność, jest zapisane ucznia 

niepełnosprawnego, powinno być niepełnosprawnego ucznia i również po zapisie ust. 1-6 

powinno się wykreślić wyraz jest. Również w § 4 ust. 3 zapis - warunku o którym mowa  

w ust. 3, należy poprawić, powinien być ust. 2. Jeśli chodzi o zmiany w tej uchwale zmieniło 

się tylko w stosunku do obecnie obowiązującej, że obecnie był zapis, że organ prowadzący 

dotowaną szkołę składa gminie nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca informację, 

natomiast teraz jest zapis, do dnia 10 każdego miesiąca. Również w § 7 ust. 3 powinno być 

poprawione zamiast ust. 3-5 powinno być ust. 2. Uchwała ta wchodziłaby w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016. Są tutaj też załączniki, jest ich 5, są identyczne jak 

w do tej pory obowiązującej uchwale, tylko został na końcu wykreślony zapis - podpis osoby 

sporządzającej. Według informacji RIO nie potrzeba tego zapisu. Do obecnie obowiązujących 

załączników doszedł załącznik nr 3, czyli sprawozdanie miesięczne z otrzymanej dotacji. 
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Radny pan Dariusz Mormol – przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu 

poinformował, że na posiedzeniu Komisji ds. oświaty, kultury i sportu w dniu 26 listopada 

2015 roku po analizie i w wyniku głosowania pozytywną opinię uzyskały następujące 

projekty uchwał: projekt 4.1. z poprawkami, dotyczący trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Ropczyce i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

dotacji oraz projekt 4.2. dotyczący ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku 

prowadzonym przez Gminę Ropczyce. 

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał oznaczone w porządku obrad: 4.1., 4.4., 4.8. 4.10. i nowy projekt wprowadzony. 

 

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ropczyce i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  

w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce - Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu 

Oświaty - pan Stanisław Mazur. 

Po trzech latach funkcjonowania żłobka w Ropczycach proponuje się ustalenie przez Wysoką 

Radę nowych opłat za pobyt dziecka w żłobku. Proponuje się, żeby od 1 stycznia 2016 roku 

opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku wynosiła 1 zł. Obecnie jest to 

0,65 zł na godzinę. Pozostałe opłaty i zapisy są identyczne jak w dotychczasowej uchwale tj. 

10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na 

wniosek rodzica, jak również 8,49 zł jest to opłata dzienna za wyżywienie dziecka. Traci moc 

uchwała XXX/315/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 roku oraz 

uchwała XLVIII/504/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 roku  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Ropczyce. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016. To jest nieduża podwyżka 

podniesienie do 1 zł, było 0,65 zł ale jednak w skali roku powoduje to dodatkowy dochód  

w kwocie 40 000 zł. 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez 

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

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Ropczyce” - Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju – pan Robert 

Kuraszkiewicz. 

Niniejsza uchwała dotyczy przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ropczyce. 

Jest to dokument, który określa zadania, które mogą być realizowane na obszarze gminy 

Ropczyce, mające na celu realizację założeń pakietu klimatyczno-energetycznego Europy do 

roku 2020. Zawiera on część analityczną, inwentaryzacyjną źródeł niskiej emisji, wskazuje 

możliwe do przeprowadzenia działania i źródła finansowania. Dokument ten będzie pomocny 

podmiotom, które będą chciały się ubiegać o wsparcie finansowe w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w osi III Czysta energia, gdzie za to, 

że jest ten dokument, który jeszcze będzie musiał przejść drogę opiniowania przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą dodatkowe punkty. 
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Radny pan Zenon Charchut – przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz 

rozwoju gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku po analizie, w wyniku 

głosowania pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na 16 sesją tj.: 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. i 4.9. 

w przyjętym porządku obrad. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce” została 

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

 

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

środków transportowych na 2016 rok -Kierownik Referatu Podatków– pan Bogumił Wójciak. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2016 rok. Różnica pomiędzy tym, co mieliśmy na ostatniej sesji jest w tabeli nr 2 i 3  

w dwóch punktach. W naszej gminie nie istnieją te punkty, jednakże musieliśmy dokonać 

poprawy po informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby wszystko było w porządku. 

 

Radny pan Jan Ździebko – przewodniczący Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przedstawił opinię ww. Komisji z posiedzenia  

w dniu 26 listopada 2015 r.: po analizie, w wyniku przeprowadzonego głosowania pozytywnie 

zaopiniowano projekty uchwał przedłożone na 16 sesję Rady Miejskiej w sprawach: 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok - projekt 4.4, 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy-projekt 4.5, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - projekt 4.6., określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok – projekt 4.9.. 

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2016 rok została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Kierownik 

Referatu Podatków – pan Bogumił Wójciak. 

Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z autopoprawkami. Projekt 

mają państwo przed sobą. 

 

Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy została podjęta przy: za – 19 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej -  

Kierownik Referatu Podatków – pan Bogumił Wójciak. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
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warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt zawiera 

już autopoprawkę. W projekcie znajduje się załącznik do uchwały jako deklaracja na 

wysokość opłaty oraz załącznik do deklaracji – oświadczenie. 

 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 

rok    - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok. Zwiększa się 

dochody budżetu o kwotę 75 250 zł. Zwiększone dochody są to dochody wypracowane przez 

jednostki oświatowe, dzienny dom. W tabeli nr 1 przedstawione są zwiększenia według 

działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się również dochody budżetu  

o kwotę 980 167, 28 zł. Zmniejszają się dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Kwota 

zmniejszeń dochodów majątkowych jest to kwota zmniejszona z tytułu zwróconej dotacji  

z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania Termomodernizacja budynków krytej 

pływalni w Ropczycach. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 038 417,28 zł. 

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 980 167,28 zł. Tabela nr 2 przedstawia 

zwiększenia wydatków z tytułu wcześniej zwiększonych dochodów, w związku  

z wypracowanymi zadaniami oświaty i dziennego domu. Zwiększenie wydatków o kwotę 

963 167,28 zł, gdzie w następnym zapisie projektu uchwały wprowadza się planowany 

deficyt budżetu w kwocie 963 167,28 zł. Źródłem finansowania tego deficytu ustala się kredyt 

bankowy. Tabela nr 3 przedstawia wyszczególniony podział przychodów. Jednocześnie  

w związku ze zwiększonym planowanym deficytem zwiększa się limit zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek również o kwotę 963 167,28 zł. Kredyt bankowy jest 

przeznaczony na planowany deficyt w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 

Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach. Jednocześnie projekt uchwały 

dokonuje przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy klasyfikacją budżetową o kwotę 

165 855,08 zł. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków są skutkiem realizacji zadań naszych 

placówek oświatowych, dziennego domu, Urzędu Miejskiego w Ropczycach, które 

przedstawione są w tabeli numer 4. 

 

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

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

 

 

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2015 r. - Skarbnik Gminy – pani 

Beata Malec. 

Projekt dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 

na koniec 2015 r.. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 963 167,28 zł na pokrycie 

planowanego deficytu, na wydatki inwestycyjne pod nazwą Termomodernizacja budynków 

krytej pływalni w Ropczycach. Spłata kredytu nastąpi w 2016 roku. Zobowiązanie zostanie 

pokryte z dochodów gminy Ropczyce z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wybór banku zostanie dokonany 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Projekt uchwały upoważnia również 

burmistrza do podpisania umowy z bankiem wyłonionym w trybie zamówień publicznych. 

Upoważnia się również burmistrza do podpisania weksla, do podpisania oświadczenia  

o poddaniu się egzekucji. Okres na który zostaje ustalone zabezpieczenie przypada na 2016 rok. 
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Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego 

deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2015 r. została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

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

nieruchomości na 2016 rok – Kierownik Referatu Podatków – pan Bogumił Wójciak.  
Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. 

Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła nam uwagę, że nie mieliśmy jednego punktu 

odnośnie obszarów rewitalizowanych. Teraz dodajemy to do uchwały. Jest to punkt martwy  

w naszej gminie, nie mamy takich terenów. Stawka jest stawką maksymalną. 

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 

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

 

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

Gminy Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce jest efektem 

wcześniej podjętych uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

związanych z ustaleniem deficytu budżetu gminy Ropczyce. Załącznik nr 1 troszkę ulegnie 

zmianie. 

 

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została 

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

 

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, Panie Starosto, Szanowni Państwo Sołtysi, Przewodniczący Osiedli, Szanowni Państwo 

Goście i Kierownictwo Gminy! Chciałbym, zastanawiając się nad przebiegiem dzisiejszej 

sesji, wprowadzić lekką zmianę od nowego roku jeśli chodzi o przebieg porządku obrad sesji. 

Chciałbym żeby projekty uchwał były szerzej uzasadniane. Oczywiście radni wszystko 

wiedzą. Po to są stałe komisje Rady żeby nad projektami pochylać się i dwukrotnie bo każdy 

członek Rady pracuje w dwóch komisjach. Zwykle Komisja opiniuje każdy projekt uchwały 

Rady. Opiniuje to znaczy wpływa na jego kształt. Tam się toczą szczegółowe dyskusje - 

dlaczego tak, inaczej, a może by to, może to. Później przychodzimy na sesje i grono 

przewodniczących osiedli, sołtysów, osób które chcą przyjść bo każdy może, gości, ma 

wrażenie jakby tutaj wszystko przebiegało na zasadzie powiedzmy czarna magia – wszystko 

przechodzi. Nie, było sporo nad tymi projektami szerokiej dyskusji, różne zdania, różne 

argumenty na komisjach. Wy radni to wiecie. Mówię wy bo radnym nie jestem ale staram się 

być na każdej komisji. Uważam że wprowadzimy dobry zwyczaj, to utrudni życie 

kierownikom i szefom jednostek organizacyjnych, żeby do każdego projektu uchwały po 

przejściu przez komisję czyli gdy mamy ten produkt gotowy dać uzasadnienie. Uzasadnienie, 

które jest jak gdyby sednem sprawy, językiem bardziej prostym a nie językiem prawnym 

zapisanym w postaci paragrafów, bo ten język prawny czasami jest jeszcze korygowany przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową, nim go państwu przedłożymy i tak w większości bywa, jest 

czasem konsultowany z nadzorem wojewody, przede wszystkim kreśli swoje słowa prawnik  

i dla osoby która by przyszła, mówimy obywatela z ulicy, i posłuchała to by pomyślała, że nic 

nie wie. Wydaje mi się, że to będzie dobra zasada, żeby ci którzy przyjdą na sesje a przede 

wszystkim przewodniczący osiedli i sołtysi, których mamy na sesjach, którym dziękuję, że 



7 

 

chcą przychodzić na sesje, żeby obok radnych byli też  samorządowcami, którzy w wielu 

wypadkach grupom ludzi pod kioskiem pod kościołem, na spotkaniu, przy płaceniu podatku 

czasami wytłumaczą o co gminie chodziło, gminie czyli Radzie, uchwalając ten czy inny 

projekt czyli uchwałę, rozwiązanie, zadanie, projekt to również przedsięwzięcie gospodarcze. 

Myślę, że to nam pozwoli w szerszym zakresie, również poprzez media – jest tu kolega 

redaktor Froń, który dobrze pisze, dużo pisze, niektórzy na niego utyskują, ja czasami też 

powinienem oko przykrzywić ale nie, bo to jest prawo wolnych, demokratycznych mediów  

w Polsce poczynając od gminy a kończąc na Warszawie, że mogą pisać w zasadzie co chcą. 

Nie do końca bo gdyby pisali w sposób niekompetentny, niefachowy albo w sposób 

obraźliwy co w naszej gminie się nie zdarza to mamy prawo skorzystać z sądów  

i wyprostować kreatotwórczy charakter dziennikarza. Dobrze, że dziennikarze, bo jest i pani 

redaktor „Ziemi Ropczyckiej” chcą pisać o tym co my tu ustalamy i czasami pytania, 

wyjaśnienia czy interpelacje bo o to chodzi, ktoś musi naszej społeczności przekazywać 

informacje i uzasadnienia. Uzasadnienia – dlaczego, w jakim celu, jaki tryb i tak dalej.  

W związku z tym chcę wrócić do jednego projektu uchwały, który został dzisiaj uchwalony, 

czyli już nie projektu a uchwały. Dość szybko, bez dyskusji ustaliliśmy, że mamy nowe 

zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami i po części nowe stawki. Szybko, 

sprawnie bośmy poświęcili kilka godzin, były specjalne zespoły składające się  

z pracowników urzędu gminy, również i PUK-u. Następnie 3 komisje radnych nad tym 

zastanawiały się, spierały, układały. Analizowaliśmy sąsiednie gminy i dalsze – jaki mają 

system opłat za gospodarowanie odpadami, za wywóz tych nieczystości. I w konsekwencji 

trzeba powiedzieć mieszkańcom miasta i gminy tym, którzy się mniej interesują tymi 

szczegółami tylko usłyszą, że znowu zaprasza się ich, właścicieli domów do klubu czy do 

szkoły w danej miejscowości żeby przyszli i żeby zmienili deklaracje podatku za odbiór 

odpadów komunalnych czyli w skrócie za śmieci. Ta uchwała tak stanowi. Będziemy musieli 

zrobić w związku z podjętą przed chwilą uchwałą Wysokiej Rady dużą operację polegającą 

na ściągnięciu  kilku tysięcy ludzi, nie do gminy, my wyjdziemy naprzeciw – pracownicy 

urzędu gminy, będziemy w powszechny i zwyczajowy sposób informować mieszkańców, że 

w ich sołectwie, ich osiedlu, w szkole, w klubie, w remizie strażackiej przez dwa, trzy dni 

będą mogli przyjść, zapoznać się z nową deklaracją płacenia za odbiór nieczystości.  

W zasadzie postaramy się to tak przygotować żeby nie musieli nic za dużo wypełniać bo 

wszystko wiemy w gminie o tych gospodarstwach domowych. Wiemy ile jest 

zameldowanych ludzi, wiemy jaki jest rodzaj odpadów, wiemy czy chcą się zgodzić na 

selektywny odbiór czy nieselektywny – to możemy przygotować. Dlaczego to robimy, 

dlaczego jest ta uchwała. Otóż muszą mieszkańcy jeszcze raz sobie uświadomić, że jest to 

jeden z rodzajów nowego podatku, wprowadzonego ustawą sejmową, która mówi o tym, że 

musi się zbilansować suma podatków za odbiór nieczystości komunalnych w ciągu roku od 

wszystkich mieszkańców z kwotą, która jest niezbędna do zapłacenia operatorowi za odbiór  

i zagospodarowanie tych odpadów. Zagospodarowanie – jest szeroka definicja, to nie tylko 

wywiezienie na wysypisko ale to różny schemat odbioru. Pierwszym punktem takiej 

procedury jest przetarg. Przetarg w naszej gminie się odbył, jak we wszystkich gminach. 

Przetarg, który jest przetargiem ogólnym. Każda firma, każdy podmiot mógł do tego 

przetargu przystąpić. Wygrało go nasze przedsiębiorstwo – PUK. I bardzo dobrze, bo chcemy 

żeby miejsca pracy tu zostawały, chcemy żeby sprzęt, który jest w PUK-u od lat do tego celu 

przystosowany służył a nie stał na zapleczu i rdzewiał. Ale stawka w ogólnym porównaniu za 

wywóz nieczystości stałych od wszystkich mieszkańców jest niestety wyższa niż wynikająca 

z przetargu rok wcześniej. Dlaczego? Jest wiele argumentów. Nie gmina, nie ja burmistrz, nie 

Wysoka Rada może zaproponować ofertę. Ofertę proponują podmioty, biorą pod uwagę 

również i bardzo wzrastające kwoty opłaty składowej na wysypisku, zmieniające się relacje 

odbioru niektórych odpadów komunalnych szkła, papieru, żelaza, popiołu itd.. Można czasem 
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pozyskać większą kwotę za te odpady a czasem trzeba jeszcze dołożyć żeby je ktoś odebrał 

itd. Jest oczywiste, że operator, który odbiera odpady komunalne musi dojechać, dotrzeć 

niekoniecznie dojechać, do każdego gospodarstwa domowego. Każdy bezwzględnie ten 

podatek musi płacić tak jak płaci podatek gruntowy, podatek od nieruchomości, podatek 

transportowy itd.. I nie możemy z tych właśnie wymienionych podatków lokalnych innych 

niż ten przed chwilą uchwalony dopłacić gdyby był deficyt, gdyby się okazało, że stawki 

ustalone na przyszły rok za odbiór tych odpadów nie zbilansują nam kwoty, którą w ofercie 

złożył operator najtańszy bo takie jest główne kryterium. Pan prezes PUK-u składając tą 

ofertę musiał się też mocno pochylać i zastanawiać nad kalkulacją żeby przypadkiem oferta 

Dębicy, oferta Sędziszowa nie była niższa, albo strzyżowskiej firmy. Bo tak jest – składają, 

mają prawo i gdyby byli o parę złotych w ofercie tańsi to prawo jest takie, że nie mogę 

odwrócić tego przetargu, musiałbym podpisać umowę, co w tym przypadku uczyniłem. 

Wysoka Rado, postanowiliśmy zrobić tak jak w większości gmin, tą uchwałą, że odpłatność 

za odbiór tych nieczystości stałych będzie od osoby w gospodarstwie domowym. Tak jak do 

tej pory było w tamtej uchwale na blokach, że każdy mieszkaniec bloku czyli mieszkania 

płacił 7 złotych - w tej części się nic nie zmienia. W związku z tym mieszkańcy gminy 

mieszkający w blokach, w mieszkaniach nie będą musieli zmieniać deklaracji. To jest moja 

interpretacja. Jak się mylę to proszę poprawić - bo pracownicy, moi współpracownicy  są 

fachowcami, ja staram się tylko wyjaśnić, chociaż przyznaję, że mniej wiem od nich bo mniej 

uczestniczyłem w tych różnych dyskusjach, negocjacjach i ustaleniach dotyczących tego 

projektu uchwały. I postanowiliśmy, że największe koszty przedsiębiorstwo odbierające 

odpady ma jednak na terenie – w Gnojnicy Woli, w Małej, w Niedźwiadzie czy Lubzinie, 

żeby dojechać, odebrać i to zneutralizować. Zatem podwyżka, która jest tam, musi być, ale 

ona zmierza też do bardziej uczciwego i sprawiedliwego opodatkowania gospodarstw 

domowych, nie od grupy tylko od każdej osoby, ale pozwoliliśmy sobie jednak na wrażliwość 

dotyczącą osób w rodzinach wielodzietnych, że w rodzinach gdzie jest więcej niż 5 osób 

domniemanie, że albo to jest rodzina wielopokoleniowa, albo to jest rodzina wielodzietna, ta 

stawka jest na osobę o złotówkę na osobę mniejsza. Wiemy, że pewne koszty są stałe, żeby 

przyjechał samochód, żeby przyjechało dwóch odbiorców wraz z samochodem, kierowca  

i operator, żeby to odebrać, nieważne jest 2 worki, czy 3 worki, ale jednak jest różnica przy 

większej rodzinie. Ktoś powie, ale w gminie obowiązuje karta 3+ i w tej karcie Wysoka Rada 

podjęła decyzję o uldze również jeśli chodzi o ten podatek. Sądzimy, że ten ukłon i ten 

kierunek ulgi w kierunku rodzin wielodzietnych będzie dodatkowym elementem wrażliwości 

Wysokiej Rady i zespołu, który przygotowywał te propozycje. Chcę więc powiedzieć, że nie 

ma zmian i nie ma obaw o wzroście tego podatku jeśli chodzi o mieszkańców bloków bo tu  

i koszty się nie zmieniają ale jednak w warunkach gdzie są gospodarstwa domowe, 

niekoniecznie na wsi bo w mieście, w centrum też dotyczy ta zmiana, te koszty ciążące na 

wzroście ogólnej kwoty rok do roku bardziej dotyczą terenu gdzie trzeba dojechać. Co 

prawda drogi są coraz lepsze, coraz więcej budujemy dróg asfaltowych ale też nie ukrywajmy 

społeczeństwo wraz ze wzrostem dochodów ma coraz więcej odpadów, które trzeba wywozić, 

utylizować, za które trzeba zapłacić na wysypiskach i w różnych innych miejscach. Proszę 

pamiętać jeszcze o jednym argumencie. Miesiąc temu Wysoka Rada nie podwyższyła 

wszystkich innych podatków, nie zrobiła to po raz trzeci. A więc kolejny rok nie ma wzrostu 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od powierzchni mieszkaniowej, podatku 

od działalności gospodarczej i szeregu innych podatków, które występują w pakiecie podatku 

lokalnego, a nawet w dwóch grupach te podatki delikatnie obniżyliśmy.  Więc nieznaczny 

wzrost opłaty, który musi być bo to wynika z intencji ustawy, musi się to zbilansować, musiał 

być wprowadzony, nie jako złośliwość burmistrza, który przedkłada Radzie poprzez swój 

zespół i Wysokiej Rady, która to uchwala, ale oczywista konieczność. Natomiast sposób jego 

rozłożenia należy do nas dlatego staram się jeszcze raz argumentować dlaczego jest tak  
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i dlaczego zdecydowaliśmy się na dużą pracę, żeby przygotować o ile pamiętam około 4.840 

deklaracji, które trafią w styczniu, lutym do mieszkańców, którzy muszą się z tym zapoznać  

i podpisać, tą pracę zmiany deklaracji urząd, pracownicy urzędu, za nich wykona. Uważamy, 

że w ten sposób będzie uczciwiej, lepiej i bardziej ten podatek będzie nakierowany do osób, 

które produkują śmiecie. Tyle, proszę wybaczyć, dodatkowego wyjaśnienia, przede 

wszystkim dla państwa sołtysów, przewodniczących i mediów, które tutaj są, jeśli chodzi  

o ten jeden projekt uchwały. Gdyby coś było jeszcze niejasnego to w pytaniach później może 

radni dopowiedzą, będziemy mogli dopowiedzieć.      

Dzisiaj pozwoliliśmy sobie przez ponad godzinę przejechać po niektórych inwestycjach, które 

gmina realizuje czy jednostki gminy jak  TBS bo byliśmy na budowanym bloku. Pod koniec 

roku jest jakby taki zwyczaj, chodzi o to żeby radni z całej gminy zobaczyli gdzie 

umiejscowiono i kończono w danym roku czy kontynuowano większe inwestycje. Myślę, że 

to pozwoli bardziej obrazowo uświadamiać sobie nawet procesy inwestycyjne i nakłady, które 

przypisujemy podejmując decyzje o budżecie na przyszły rok. Taka była też tego intencja. 

Też chodzi o to abyśmy przy różnych okazjach, spotkaniach mogli mówić naszym 

mieszkańcom gminy, że  płacone przez nas wszystkich podatki, nie idą tylko i wyłącznie na 

konsumpcję, że utrzymujemy gminę ale co roku przysparzamy majątek, który jest wyliczalny, 

konkretny, w tysiącach złotych, bo na koniec, jak oddajemy obiekt do użytku to pani skarbnik 

robi notę i określony majątek ewidencjonuje po stronie majątku gminy i przybywa wartość 

mierzona w setkach tysięcy złotych czy nawet w milionach. Dzisiaj mieliśmy okazję znów 

zobaczyć kilka inwestycji. Myślę, że będzie łatwiej prowadzić dyskusję nad tymi 

inwestycjami na komisjach wtedy kiedy jeszcze będziemy się pochylać nad propozycjami pod 

kątem przyszłego roku. Co z nowych, ważnych, ciekawych rzeczy w obszarze od ostatniej 

sesji do obecnej sesji. Zwykle mówimy o infrastrukturze, która jest najbardziej czuła, bo 

każdy jeździ po drodze, jak nie swoim samochodem to autobusem, busem, w taki czy inny 

sposób się przemieszcza. Chcę powiedzieć, że zakończyliśmy na dziś cały proces 

modernizacji, budowy, przebudowy dróg. Poprzednim razem Wysoka Rada zobaczyła 

największą inwestycję za 2 miliony złotych robioną przy pomocy środków rządowych,  

w skrócie z programu schetynówka. Mieliśmy termin przedłużony o miesiąc w tym roku do 

złożenia podobnego wniosku do wojewody na rok przyszły do końca października. Taki 

wniosek złożyliśmy jak Wysoka Rada wie na Lubzinę na kilka kilometrów przebudowy dróg  

i nowych chodników. Ocena formalna tych wniosków zapadła. Muszę z przykrością 

poinformować, że w ocenie formalnej odpadliśmy. Z tą oceną nie zgadza się nasz prawnik  

i ma rację, nasi kierownicy referatów, którzy to przygotowali, podzielam po części ich pogląd. 

Zobaczymy czy nasz prawnik ma rację w zderzeniu z prawnikami wojewody. Na dwie strony 

uzasadnienie pojechało dzisiaj do wojewody. Uważamy, że komisja, która oceniała nasz 

wniosek pod względem formalnym źle interpretowała obowiązujące przepisy. Zobaczymy co 

z tego ostatecznie wyjdzie bo wszyscy, którzy mają rację wedle prawa powinni korzystać  

z form odwoławczych w tym przypadku obowiązuje nie odwołanie tylko protest więc ta droga 

jest trochę inna. To pod kątem inwestycji trochę większej w przyszłym roku. Natomiast  

w ostatnim okresie były jeszcze modernizowane mniejsze, krótsze odcinki dróg – ulica 

Spokojna wniosek rady Pietrzejowej sprzed dwóch lat jest zrealizowany, w Brzezówce 

kawałek drogi od E4 nazywany Na wolickiego 240 czy 250 metrów został zrobiony  

i pozostały kawałek zrobimy. To są resztkówki z pozostałych środków finansowych,  

z oszczędności w tym dziale żeśmy zlecili parę tygodni temu i w tej chwili te prace są 

kończone. Generalnie można by powiedzieć, że zakończono etap modernizacji, przebudowy, 

zabezpieczeń. Teraz jesteśmy przygotowani do okresu zimowego, podpisane są w zasadzie 

wszystkie umowy, na wszystkie rejony, na stronie internetowej urzędu gminy, również na 

tablicach ogłoszeń jest jasność co do właściciela ulicy, drogi w mieście i gminie żeby 

wszyscy obywatele wiedzieli, kto i którymi drogami, ulicami, chodnikami ma w zimie się 
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zajmować, utrzymując je na bezpiecznym poziomie. Gmina – będziemy to robić i starać się 

tak żeby nie wydawać niepotrzebnie złotówek bo te pieniądze już się nie uda odzyskać ale też 

tak by szlaki komunikacyjne chodnikowe, czy ulice, czy drogi były bezpieczne dla naszych 

mieszkańców. Będziemy się zwracać do wszystkich pozostałych zarządców dróg na terenie 

miasta i na terenie gminy by też swoje służby uczulali że bezpieczeństwo nade wszystko 

chociaż rozumiem potrzebę oszczędności, to trzeba łączyć. Kilka dni temu z panem 

kierownikiem Józefem Krzychem podpisaliśmy umowę notarialną w Strzyżowie  

z Nadleśnictwem. Ta umowa zmierza do tego żeby Nadleśnictwo mogło przygotować projekt 

przebudowy drogi Granice Poręby Chechelskie i rozmowa kolejna przy okazji tego aktu 

notarialnego się odbyła. Mamy deklarację po raz drugi podtrzymaną, przy pierwszej 

deklaracji obecny był pan radny z Granic w Nadleśnictwie w Strzyżowie, tym razem był 

kierownik, że w przyszłym roku Nadleśnictwo ma zabezpieczone pieniądze, zleci projekt 

techniczny. W tym porozumieniu jest tak, że my przy budowie położymy ostatnią warstwę 

asfaltu, a droga będzie zrobiona o nawierzchni betonowej przez Nadleśnictwo wraz  

z projektem, który przygotuje Nadleśnictwo. Podobnie tylko nie ta technologia drogi  

w Lubzinie na przymiarki, mówię to pod kątem pan sołtysa i panów radnych, ostatni dom  

w którym mieszka starsza pani, to jest ta droga i ten kierunek. Pan starosta zaprosił wójtów  

i burmistrzów  na 2 grudnia, zaprosił przedstawiciela zarządu Województwa Podkarpackiego 

na uzgadnianie możliwości uruchomienia dalszych procedur związanych z przygotowaniem 

się do budowy łącznika autostradowego z węzła ropczycko-sędziszowskiego do E4. To jest 

niezwykle ważne zadanie, które stoi przed miastem Sędziszów i Ropczyce i przed powiatem 

na najbliższe kilka lat. Bardzo byśmy chcieli żeby ten łącznik był wybudowany do 2020 roku 

i pewnie w waszym imieniu zadeklaruję nasz udział finansowy jeśli będzie taka potrzeba, bo 

pewnie będzie. Nie będziemy pewnie określać szczegółów kwot, mówiąc może  

o przedziałach kwot. Ale musi być tak, że jakiś beneficjent, wnioskodawca podejmie się 

przygotowania projektu technicznego na bazie takiej koncepcji, która pozwoli ogłosić 

przetarg. Musimy wynegocjować w jakimś czasie to na pewno nie nastąpi na jednym 

spotkaniu by było znane przyszłe źródło finansowe do realizacji tej inwestycji. Bez tej 

inwestycji w przyszłości, jeśli nie będziemy jako samorządowcy na terenie całego powiatu  

i osoby spoza samorządu należące jakby do grupy jakby do kierownictwa władzy, tak bym to 

nazwał, na pewno należy zaliczyć pana Zdzisława Pupę, posła Kazimierza Moskala czy inne 

osoby, które nas reprezentują w sejmiku samorządowym, to będzie to nasza wina, że nie 

byliśmy w stanie zrobić to co już się udało Dębicy po części, co już się udało koło 

Przeworska, że jest podpisana umowa na projekt techniczny i jest ustalona zasada 

finansowania. Wczoraj czytałem w lokalnej prasie, że dla rozszerzenia drogi łączącej miasto 

Rzeszów z węzłem północnym doszło do porozumienia pomiędzy samorządem 

województwa, miastem Rzeszów i nie wiem czy nie Generalna Dyrekcja Dróg albo Zarząd 

Dróg Wojewódzkich i chyba samorząd powiatowy rzeszowski w to chodził,  

o współfinansowaniu projektu i modernizacji przebudowy tej drogi. Jeśli można łączyć środki 

samorządu województwa i miasta, to sądzę, że my zróbmy też tak. Nie możemy, wydaje mi 

się reprezentować takiej postawy jako miasto Ropczyce, że powiemy nie, my nie wyłożymy 

złotówki, nas to nie interesuje, niech to zrobi generalna dyrekcja bo prawo tak stanowi. 

Gdybyśmy się tu ściśle opierali o interpretację prawną to tak powinno być, to państwo 

powinno ten łącznik wybudować u nas i w pozostałych ośmiu miejscach na terenie 

Podkarpacia i pewnie w wielu takich miejscach w Polsce. Dziś wiemy, że prawo sobie  

a skuteczna realizacja musi być przygotowana poprzez porozumienie. Jak porozumienie to 

najprawdopodobniej będziemy musieli się zgodzić z tym, że w przedziale kilku lat wyłożymy 

określone środki finansowe, które pozwolą przygotować ten projekt pod względem formalno 

prawnym, bo trzeba zrobić projekt techniczny wykonawczy, podziały nieruchomości, 

wykupić te nieruchomości pod ten pas i ogłosić przetarg i ktoś za wykonawstwo musi etapami 
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płacić. Uważam, że nawet warto etapami robić ten łącznik ale go zrobić przy pomocy 

pieniędzy europejskich nieważne, z którego źródła, czy z programów ogólnopolskich 

Infrastruktura i Środowisko czy z programu regionalnego Regionalny Program Operacyjny. 

Jeśli na udział własny musimy się złożyć w kilka podmiotów w tym również samorząd 

wojewódzki i samorząd powiatowy, samorządy miast to powinniśmy to zrobić by przyszłe 

pokolenie po 20 roku nie miało do nas pretensji i żalu, że był czas siewu i żeśmy ten siew 

przespali. Wszystkie inne propozycje jakie by nie padły, może nie tak, a może ten węzeł 

zmienimy w tym miejscu i przenieśmy go w inne miejsce uważam za nierealne, chciałbym ale 

uważam absolutnie za nierealne. Trzeba się skupić na tym co dziś jest i co jest możliwe. 

Gdyby były w tym temacie pytania to jest i pan starosta, są i radni powiatowi, którzy też 

muszą być włączeni w ten proces tworzenia dobrego klimatu wokół tej inwestycji  

i przekonywania przede wszystkim innych samorządów w naszym rejonie i przede wszystkim 

samorządu wojewódzkiego do współfinansowania. Ktoś musi nam pozwolić skorzystać  

z furtki jaką są pieniądze europejskie ze szczebla warszawskiego czyli z programu 

ogólnopolskiego Infrastruktura i Środowisko albo ze szczebla wojewódzkiego z 10 

miliardów, które są dla Podkarpacia przyznane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego.  Dodam jeszcze, że jest odbiór chodnika przy drodze wojewódzkiej 

na Czekaju do gminy Ostrów do granicy. Pozostał jeszcze znaczący problem braku chodnika 

przy drodze wojewódzkiej w Łączkach Kucharskich. Mamy w projekcie budżetu kwotę. 

Będziemy zabiegali o współudział. Będziemy też zabiegali przez cały przyszły rok o to by 

modernizacja tej drogi wojewódzkiej 986 od granicy z Tuszymą do Wiśniowej była  

w programie przebudowy dróg wojewódzkich na Podkarpaciu właśnie z tego Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Dziś zgody nie ma, ale na wszystkich spotkaniach i przy okazji 

różnych innych tematów staramy się przekonywać, że w centrum województwa bo jesteśmy 

prawie w centrum województwa, dla połączenia choćby jedynej w tym województwie 

cukrowni Ropczyce gdzie przez 3 miesiące widzicie państwo, że jedzie TIR za TIR-em  

z burakami i też dowożone są buraki z całego województwa krośnieńskiego, 1/3 przerobu 

buraków pochodzi z  powiatów należących do województwa świętokrzyskiego z rejonu 

zlikwidowanej cukrowni Włostów i tą drogą wszystko się zjeżdża. Ta droga musi być 

przebudowana, jeśli ta część gospodarki służąca rolnictwu i przetwórstwu ma funkcjonować. 

Z powodów dużych kosztów i niebezpiecznych dróg, żeby nie było tak, że ktoś użyje tego 

argumentu i powie w takim razie ograniczamy przerób buraka i zostawimy tu tylko magazyny 

jako hurtownię cukru. Tego byśmy nie chcieli. O inwestycjach kubaturowych nie ma co 

dodać bo wszystko Państwo widzieliście. Gdyby były pytania w sprawach tych różnych 

inwestycji, które dziś oglądaliśmy i tych, których nie oglądaliśmy, ale które są przedmiotem 

naszej pracy to dopowiemy. Prowadzimy już kilka projektów w bieżącym roku i dalej będą 

one realizowane, które są niezbędne żeby być przygotowanym do składania wniosków 

otwieranych w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego. Został otwarty 

konkurs na modernizację obiektów publicznych. Mamy o ile pamiętam wytypowanych 12 

takich zadań, w tym szkoły, jednostki OSP i inne obiekty publiczne jak dom kultury. Mam 

nadzieję, że będzie to dobry wniosek złożony i jakby ten wniosek uzyskał dofinansowanie 

będziemy wprowadzali do realizacji tą termomodernizację na przestrzeni dwóch lub trzech 

lat. To nie jest jednoroczne. Poradzimy sobie z udziałem własnym byle poradziliśmy sobie  

z komisją oceniającą bo jest to konkurs a nie przyznawane środki jak tylko się złoży wniosek. 

Jesteśmy też prawie przygotowani do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I pierwszy 

wniosek, który złożymy będzie na przebudowę drogi gminnej Niedźwiada, Niedźwiada 

przysiółek Na polskę skomunikowanie z drogą powiatową. I będziemy wdzięczni panu 

staroście jeśli kawałek drogi powiatowej, gdzie ta nasza droga by się łączyła na wysokości 

szkoły w Niedźwiadzie Górnej na wysokości kościoła, byłby zmodernizowany. Być może, że 

ten kawałek drogi jest wskazany przez pana starostę do programu w skrócie rządowego 
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schetynówka. Pozostałe inne informacje odnoszące się do pracy naszych jednostek 

organizacyjnych są generalnie państwu znane. Dodam tylko, że obchodziliśmy dzień 

pracownika socjalnego. Było spotkanie z wszystkimi pracownikami naszych jednostek 

gminnych w zakresie pomocy społecznej, jak zwykle zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji 

szeroko rozumianej pomocy społecznej powiatu bo te relacje są bardzo bliskie, częste 

wspieranie i wspomaganie się. Wyraziliśmy na tym spotkaniu, jak zawsze, pracownikom 

podziękowanie i wdzięczność również w imieniu Wysokiej Rady i wszystkich tych, którymi 

się oni zajmują bo jest istotna i ważna sprawa, tym bardziej, że w tym roku mija 20 lat od 

organizacji w każdej gminie gminnych ośrodków pomocy społecznej. 20 lat temu w naszym 

gminnym ośrodku pomocy społecznej pracowało 7 osób, nie chciałbym opowiadać ile dziś 

pracuje plus Środowiskowy Dom Samopomocy, plus w Caritasie, w Domu Dziennego Pobytu 

Emerytów i Rencistów, w PCK i dalej ten obszar nie powiem ubóstwa ale opieki nad 

rodzinami, które mają problemy, nad dziećmi sierocymi, nad chorymi rodzinami, nad 

rodzinami, w których są patologie – wydaje się niepełny. Jakie są koszty to Wysoka Rada to 

zna. Jestem trochę wystraszony zapowiedzią, że gminne ośrodki pomocy społecznej będą 

musiały realizować też pewnie przyszłą ustawę wkrótce podjętą przez sejm – dopłatę do 

każdego dziecka 500 zł. Bo to będzie duża praca. Jeśli pójdą za tym pieniądze to chwała 

rządowi a jak nie to kierownik Rygiel niech już się przygotowuje, że musi dołożyć 

kompetencji pracownikom i musimy tak wszystko zmienić żebyśmy sobie z nową 

kompetencją, oczekiwaną przez rodziny wielodzietne i wszystkie rodziny, które mają dzieci, 

poradzili. - Nie chcielibyśmy żeby było tak jak mówił jeden z polityków, że owszem dadzą po 

500 zł to zabiorą 700, bo 200 zł różnicy będzie kosztowała praca biurokratów, którzy żeby 

zabrać 700 muszą pracę włożyć i wezmą za to pieniądze i żeby dać 500 zł też muszą zrobić 

pracę i za to wziąć pieniądze. - To będzie duża praca. To będzie kilka tysięcy decyzji 

zmieniających się w oparciu o nie tylko oświadczenia ale i inne dokumenty, ktoś to musi 

przeanalizować, liczyć, wydać decyzje i przelać na konto albo dać pieniądze do rąk. Jeśli to 

mamy od 1 kwietnia realizować to byłoby świetnie żebyśmy jak najwcześniej wiedzieli  

i żebyśmy się do tego przygotowali. A jeśli trzeba będzie zatrudnić w każdej gminie kilka 

osób to będziemy zadowoleni bo to będą kolejne etaty byle tylko były sfinansowane  

z budżetu ogólnopolskiego a nie z marnych podatków lokalnych, które ustaliliśmy od 4 lat na 

tym samym poziomie, biorąc pod uwagę przyszły rok jako czwarty i są już dzisiaj 

niewystarczające do oczekiwań mieszkańców. Mieszkańcy oczekują od samorządu gminy, 

samorządu powiatu że będzie zrobione więcej, jeszcze więcej w zakresie infrastruktury, która 

decyduje o poziomie życia, ludzie chcą wodociągu, chcą kanalizacji, chcą chodników, chcą 

oświetlenia, chcą coraz lepszych przedszkoli, lepszych szkół, takich przedszkoli jakie dzisiaj 

państwo oglądaliście, pięknych, jasnych, z estetycznymi sanitariatami, wyposażonymi, gdzie 

pobyt dziecka, takie moje wrażenie, jest przyjemnością a nie smutkiem, że rodzic pojechał do 

pracy i zostawił dziecko, ale to kosztuje. Jeśli mamy pozostałe przedszkola przeobrażać  

w tego typu placówki to musimy mieć albo więcej pieniędzy, które powinno się przekierować 

ze środków europejskich na te cele albo mieć prawo podwyższyć lokalne podatki  

i powiedzieć społeczeństwu; jeśli chcemy więcej i lepiej to musi nas to wszystkich 

kosztować. W grudniu postanowiliśmy z panem przewodniczącym, że zaprosimy państwa 

dwukrotnie. Pierwsza sesja 21 poniedziałek. Chcielibyśmy przedłożyć ostatecznie 

skonsultowany z państwem wcześniej na komisjach budżet. I po świętach a przed sylwestrem 

tak jak w każdej gminie sesja nazwijmy ją czyszcząca układająca dochody i wydatki żeby 

wszystko było zbilansowane. Zatem za tydzień komisje, które ocenią projekt budżetu, który 

już wstępnie dyskutowaliśmy, zapisy się lekko zmienią po ostatecznej analizie przez Wysoką 

Radę i ostatecznych wypowiedziach będziemy już przygotowywać docelowo i przekonywać 

Wysoką Radę do wydatków na rok przyszły.       

 



13 

 

Następnie głos zabrał starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego p. Witold Darłak – Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo! Dziękuję za 

zaproszenia na każdą sesję. Ponieważ tak się składa dzisiaj mija rok od mojego urzędowania, 

postanowiłem sobie, że chociaż dwa razy w roku odwiedzać będę sesję i Radę, która pracuje  

i podejmuje różne uchwały  w mojej gminie, w której mieszkam, dlatego dzisiaj państwa 

odwiedziłem. Jestem zaskoczony szybkością podejmowania uchwał jak tutaj Burmistrz 

mówił, widocznie wszystkie tematy, wszystkie dyskusje skupione są na obradach komisji 

stałych przed podejmowaniem uchwał na sesji Rady. Trochę nawet z zazdrością patrzę 

ponieważ w porównaniu z obradami sesji Rady powiatu - ten czas dyskusji jest o wiele 

dłuższy, bardziej burzliwy, mogę tutaj pewnie powiedzieć, że mamy opozycję taką 

konstruktywną i destrukcyjną,  tak to wygląda, tak powinno być, rolą opozycji jest 

dyskutowanie, krytykowanie, wytykanie błędów czy uchybień. To jest naturalne i przyjmuję, 

mam doświadczenie trochę w tych sprawach kilkunastoletnie tak, że rozumiem te sprawy 

bardzo dobrze. Oczywiście uznaję, że tak to powinno być tak to powinno funkcjonować. 

Poprosiłem o zabranie głosu w kilku kwestiach. Nie chciałbym za długo mówić bo mamy 

nieoczekiwaną, właśnie się dowiedziałem, delegację z Ukrainy. Tam były wybory 25 

października, wybory samorządowe, są nowi przedstawiciele partnerskiego samorządu 

powiatu Stryjskiego. Ale na pewno wszystkie sugestie, które tutaj ewentualnie byłyby do 

mnie skierowane, poproszę o protokół z tej Rady aby się zapoznać i w miarę możliwości 

gdyby pytania czy sugestie do mnie były to odpowiedzieć. Tak jak Burmistrz zauważył 

rzeczywiście przyszedłem w sprawach drogowych przed, którymi stoi samorząd powiatowy. 

Myślę tutaj o budowie łącznika na terenie naszego powiatu, łącznika który byłby połączeniem 

węzła w Borku Wielkim z drogą krajową 94 na wysokości granicy między gminami 

Ropczyce i Sędziszów Małopolski. Długość tego odcinka to w dwóch wersjach jest 4,5 lub 

4,7 km. Są opracowane programy funkcjonalno użytkowe na ten łącznik. Ale stajemy przed 

problemem jakby finansowania tej inwestycji. Inwestycji bardzo ważnej dla naszego powiatu, 

dla gminy Ropczyce również. Spotkanie, które Burmistrz zasygnalizował zorganizowałem na 

2 grudnia w starostwie powiatowym. Zaprosiłem wójtów i burmistrzów z terenu naszego 

powiatu. Razem z nowym wicemarszałkiem, który będzie się zajmował drogami, Bogdanem 

Romaniukiem będziemy rozmawiać i podejmować myślę wiążące decyzje na temat 

współfinansowania tej inwestycji dlatego, że jak pewnie państwo wiecie ta inwestycja jest 

jakby scedowana na samorząd powiatowy. Szacunkowa wartość tej inwestycji jest około 60 

milionów ostatnio mówi się o 55. Mimo wszystko jest to taka kwota, której samorząd 

powiatowy nie jest w stanie unieść.  Dlatego właśnie to spotkanie z wójtami i burmistrzami  

z naszego powiatu. I będziemy dyskutować jak tą inwestycję sfinansować. Nie będę tutaj 

wybiegał za dużo. Jest propozycja samorządu powiatowego o współfinansowaniu tej 

inwestycji. Jest kilka propozycji, jak tutaj Burmistrz w domysłach mówił rzeczywiście 

etapowania, sięgania po różne środki finansowe zewnętrzne, czy to schetynówka, czy to  

z programu RPO, czy z programu mostowego na tej drodze jest przewidziane 2 mosty  

i wiadukt. Nie chciałbym wybiegać, podkreślam. To przedstawi wicemarszałek Romaniuk  

i będziemy na ten temat dyskutować. Natomiast rzeczywiście bardzo będzie ważny i cenny, 

dosłownie cenny udział samorządu gminnego w tej inwestycji bo na tą pomoc będziemy 

liczyć. W tym miejscu pragnę też podziękować za współpracę w ciągu ostatniego roku bo ta 

współpraca między samorządem gminnym a powiatowym miała miejsce w przeróżnych 

inwestycjach i też na przyszłość jak państwo pamiętacie uchwały podejmowaliście, myśmy 

też podejmowali, o wzajemnym wsparciu choćby przy wnioskach na schetynówki. Myślę, że 

współpraca dalej będzie. Też liczę na więcej współpracy. Mamy priorytet w samorządzie 

powiatowym żeby chodnikami na terenie poszczególnych gmin w powiecie się zajmować, 

żeby dość znaczne środki próbować skierować na te inwestycje. Bezpieczeństwo jest bardzo 

ważnym elementem w życiu mieszkańców naszego powiatu, gminy Ropczyce i będziemy się 
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starać w różnych programach, mam nadzieję że będą jakieś programy dofinansowania takich 

inwestycji i takie różne propozycje przedstawiamy. Mam nadzieję, że te sprawy będą ważnym 

elementem na przełomie ostatniego roku dla samorządu powiatowego aby tych chodników jak 

najwięcej powstawało i jak najwięcej można było działań na rzecz podnoszenia 

bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu podejmować. Chciałbym oprócz poproszenia - 

deklaracja pana burmistrza padła, że będzie partycypował, w imieniu samorządu gminy 

Ropczyce w udziale w finansowaniu tego łącznika - bo głównie z tym tematem do państwa 

przychodzę i proszę o zrozumienie i o wspieranie tej inicjatywy bo rzeczywiście jest to ważny 

element tak jak Burmistrz to mówił i ja też to podkreślam. Też chciałbym w dwóch zdaniach 

na temat służby zdrowia w naszym powiecie powiedzieć. Na przestrzeni ostatnich miesięcy 

pojawia się wiele informacji na temat funkcjonowania naszej służby zdrowia, na temat tego, 

że są informacje, że próbujemy jakby to powiedzieć zlikwidować służbę zdrowia w naszym 

powiecie. Chciałem to zdementować zaprzeczyć tym różnym plotkom bo to są rzeczywiście 

plotki. Tutaj te informacje chciałbym zdementować. Podejmujemy liczne działania żeby 

usprawnić jak najlepiej, jak najbardziej poprawić  funkcjonowanie tej naszej służby zdrowia, 

nie mogę powiedzieć, że nie było bo nie wiem jak moi poprzednicy, ale na pewno ten 

samorząd nie ma w planie ani w tej chwili ani w przyszłości zlikwidować ZOZ-u  

w Ropczycach. Chcemy żeby to jak najlepiej funkcjonowało. Mamy kilka pomysłów na 

szpital powiatowy w Sędziszowie Małopolskim ale te pomysły jeszcze tutaj nie chciałbym za 

wiele przedstawiać bo są na etapie rozmów, dyskusji, różnych projektów. Mamy ostatnie 

informacje też od członka zarządu Kruczka Stanisława, który się zajmuje służbą zdrowia, że 

będzie zmiana trochę w kontrakcie terytorialnym, że mają jako samorząd wojewódzki na 

zmianę finansowania właśnie inwestycji związanych ze służbą zdrowia. Tak, że dla nas jakieś 

światło w tunelu, że tych pieniędzy na rozbudowę czy modernizację będziemy w tej 

perspektywie unijnej mieć trochę więcej. Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Na pewno 

staramy się aby tą pomoc w zakresie służby zdrowia jak najbardziej podnosić i starać się 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Bardzo się cieszę, że mogłem 

być na tej sesji. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Gdyby były sugestie czy dyskusje  

w moim kierunku to chętnie na nie odpowiem nawet pisemnie jeżeli taka potrzeba zajdzie.  

I przeproszę państwa bo ta nieoczekiwana wizyta z Ukrainy spowodowała, że nie mogę  

z państwem do końca uczestniczyć i dyskusji dalej jakby być świadkiem czy zabierać głos. 

Dziękuję.    

 

6. 
Przewodniczący Rady - mam krótką informację dotyczącą oświaty. Informuję, że zgodnie  

z wymogami ustawy o systemie oświaty Burmistrz Ropczyc do rady przekazał „Informację  

o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ropczyce w roku szkolnym 2014/2015”. 

Wspomniana informacja jest dostępna w biurze rady, gdyby ktoś chciał się z tą informacją 

zapoznać.  

 

Radny pan Stanisław Marć - ja miałem akurat pytanie do pana starosty ale nie ma dzisiaj 

czasu. Starosta zachwalał, że jest przejęty chodnikami powiatowymi i bezpieczeństwem, tu 

jak burmistrz wie mamy ten chodnik na Witosa, to rondo, wjazd do Ropczyc z Witosa na 

miasto. Tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo, pod cmentarz chodnik jest zrobiony. Ruch 

bardzo duży na Granicach, połączenie z Wielopolem, z Zagorzycami, ze Szkodną,  

z Broniszowem, z Gnojnicą od tamtej strony, wszystkie samochody jadą na Witosa. Dzieci 

chodzą do szkoły, te małe się wozi, góra duża, okres zimowy, ślisko. Ta dzielnica od samego 

dołu jest zabudowana. Bardzo bym prosił burmistrza, ponownie trzeba wystąpić o ten 

chodnik, o ten projekt. Referat pana Józefa Drozda występował. Pani Zofia Malinowska mnie 

informowała, nawet nie odpisują na ten temat. To jest ich droga, powiatowa, my możemy  
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z nimi w tej sprawie współpracować, jak starosta mówił, że chce z gminą współpracować, 

żeby wreszcie coś było zrobione w kierunku tego chodnika. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - starosta prosił o pytania, że odpowie na piśmie. 

Jak jeszcze chcecie pytać o chodniki przy drogach powiatowych i ulicach macie okazję, 

wszystko idzie do protokołu. 

 

Radny pan Marek Fic - ja odnośnie chodnika, też mamy odcinek do remizy przy powiatówce  

i duże natężenie ruchu bo część jedzie na Granice tak jak pan Marć mówi w prawo pod tą 

górę ale część jedzie też w lewo na leśniczówkę. Jest odcinek, gdzie jest może 400 metrów 

chodnika tak, że warto by było, bo połowa dzieci od tej strony, gdzie nie ma chodnika idzie 

pieszo do szkoły. Tak, że to też jest ważna rzecz. Skoro starosta się zobowiązał, że odpowie 

na piśmie, to mam nadzieję, że odpowie. Jeśliby partycypował w kosztach to jak najbardziej.  

Jeszcze jedną chciałem podnieść rzecz po dzisiejszej przejażdżce. Wcześniej mówiłem  

o szkołach, że nie jest w ruinie ogólnie państwo, to dzisiaj można powiedzieć, wszyscy radni 

wiedzieli, gmina też nie jest w ruinie. Inwestycje są tak, że pod wrażeniem jestem tych 

inwestycji. Porównując sołectwo i naszą remizę to naprawdę. 

 

7. 

Przewodniczący Rady zamknął 16 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

                             

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek  inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa  inspektor w Biurze Rady Miejskiej      

 


