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Protokół Nr XIX / 16 

z XIX sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 stycznia 2016 r. 

 

Prowadzący obrady (prowadzenie części uroczystej oraz części uchwałodawczej: 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 – pan Józef 

Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.10 – 15.05. 

Miejsce obrad: Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach.  

Przebieg obrad - streszczenia przemówień, wypowiedzi  i dyskusji: 

 

1.Przewodniczący Rady – Otworzył 19 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

  

2. Część o charakterze uroczystym dotycząca współpracy z przedsiębiorcami: 

Przewodniczący Rady – powiedział, że ma zaszczyt w imieniu Rady Miejskiej w Ropczycach 

oraz Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka powitać wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie 

na dzisiejszą uroczystość. Następnie powitał wszystkich gości, w tym: księdza prałata doktora 

Stanisława Mazura proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego, kierownictwo służb 

mundurowych: starszego brygadiera Jacka Roga komendanta powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej, reprezentantów stowarzyszeń na czele z prezesem Towarzystwa Przyjaciół 

Ziemi Ropczyckiej panem Adamem Syplem, przedsiębiorców, prezesów firm i dyrektorów 

zakładów pracy, prezesa zarządu, dyrektora naczelnego Zakładów Magnezytowych Ropczyce 

pana Józefa Siwca, dyrektora Zakładu Produkcyjnego Cukrownia Ropczyce pana Mariusza 

Maziarza, dyrektora zarządzającego UTC CCS Polska pana Tadeusza Magudę, prezesa firmy 

NIWA pana Jana Niwę, wiceprezes zarządu firmy WELDON panią Agnieszkę Grdeń-

Szymaszek, współwłaścicieli firmy Rega Yacht pana Tomasza Babicza i pana Waldemara 

Królikowskiego, dyrektora Aero Gearbox Polska  pana Jakuba Klimontowicza,  kierownika  

Eurovia Sektor Ropczyce pana Marcina Hulka, dyrektora ds. produkcji firmy Śnieżka pana 

Tadeusza Sułka, dyrektora firmy Cargill pana Wacława Wojnę, prezesa zarządu ZM INVEST 

pana Leona Marcińca, wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach panią Marię 

Szpara, główną księgową Zakładu Mostostal panią Agnieszkę Lorenc, prezesa zarządu 

Zakładu Produkcyjnego Cerplast pana Krzysztofa Walczyka, przedstawiciela Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Rzeszowie  pana Andrzeja Kaszubę, dyrektora do spraw 

wykonawstwa Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego w Dębicy pana  Jerzego Sobasa, prezes 

Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska panią Izabelę Urbanek, prezes Zarządu 

Firmy CUKROMIX-BIS panią Teresę Waleń, wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Pracy Pokój 

pana Wiesława Kazimierskiego, właściciela Firmy WOD KLIK pana Ludwika Parę,  

współwłaścicieli Zakładu Elmix  pana Stanisława Przywarę i pana Marka Fereta, właściciela 

Firmy Pewność  pana Jerzego Wolickiego, właściciela Firmy Brukarsko – Budowlanej pana 

Jana Wronę, właściciela Firmy Usługowo – Handlowej pana Grzegorza Ozgę, sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz prezesów spółek 

gminnych i dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli mediów lokalnych,  

współgospodarzy dzisiejszej uroczystości: burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka wraz  

z kierownictwem Urzędu Miejskiego, radnych Rady Miejskiej w Ropczycach, oraz jeszcze 

raz wszystkich uczestników sesji.  

 

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na 

uroczystej sesji Rady Miejskiej, aby uhonorować i wyróżnić Przedsiębiorców działających na 

terenie miasta i gminy Ropczyce. Panie i Panowie Przedsiębiorcy, jesteście właścicielami  
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i przedstawicielami firm działających na terenie  miasta i gminy. Różnorodna działalność 

gospodarcza, którą państwo prowadzicie, niewątpliwie przyczynia się do rozwoju Ziemi 

Ropczyckiej - naszej Małej Ojczyzny i kreuje jej właściwy wizerunek. To wy dzięki 

przedsiębiorczości i innowacyjności zapewniacie pracę naszym mieszkańcom, praca daje 

poczucie bezpieczeństwa i stabilności tak niezbędnej do właściwego funkcjonowania. Płacicie 

także podatki, które są podstawą działalności instytucji oświatowych, administracyjnych  

i  kulturalnych. Ważne jest także to, że umiejętnie wiążecie sukces w biznesie  z działaniami 

społecznymi. Wiecie, że nie wystarczy tylko dawać pracę, płacić podatki, ale także trzeba 

odpowiadać na potrzeby otoczenia, w którym funkcjonujecie. Dzięki życzliwości i dobrej 

woli wspieracie wszelkie inicjatywy lokalnych stowarzyszeń i jednostek budżetowych. 

Promujecie  także miasto i gminę Ropczyce w kraju i za granicą. Panie i panowie 

przedsiębiorcy, cenne jest to, że prowadzone przez was działania produkcyjne i usługowe  

w różnych punktach spotykają się i mają wzajemny wpływ na siebie z korzyścią dla naszych 

mieszkańców. Za wszelką efektywną  działalność na rzecz miasta i gminy - burmistrz 

Ropczyc  i Rada Miejska w imieniu swoim i mieszkańców - przekazują wyrazy uznania   

i podziękowania. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mogli liczyć na współpracę, 

za co już teraz serdecznie dziękujemy. Panie i panowie przedsiębiorcy, wyrazem złożonych 

podziękowań będzie wręczenie okolicznościowych statuetek na ręce Waszych przedstawicieli 

w kategoriach: Innowacyjność  i promocja  Ropczyc, Dynamiczny rozwój i start w biznesie, 

Efektywność i stabilność w biznesie, Mecenat i działalność prospołeczna,  Przedsiębiorczość  

i działalność lokalna.  Wyrazem złożonych podziękowań będzie także część artystyczna,  

w wykonaniu grupy wokalnej Zespołu Pieśni i Tańca Halicz oraz młodzieży Zespołu Szkół nr 

1 w Ropczycach, przygotowanych przez pana Ryszarda Niewiarowskiego.  Program 

artystyczny, który zostanie zaprezentowany nawiązuje do atmosfery mijającego okresu 

świąteczno-noworocznego.  

 

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy wokalnej Zespołu Pieśni i Tańca Halicz, 

uczniów Zespołu Szkół nr 1, gra na pianinie Ryszard Niewiarowski. Podziękowanie 

okolicznościowe za występ - Przewodniczący Rady.  

 

Prezentacja wyróżnionych firm w poszczególnych kategoriach. Prezentacji dokonali pani 

Teresa Rachwał wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (Dynamiczny rozwój i start w biznesie. 

Innowacyjność i promocja Ropczyc. Przedsiębiorczość i działalność lokalna.) oraz pan 

Grzegorz Bielatowicz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (Efektywność i stabilność  

w biznesie. Mecenat i działalność prospołeczna.).   

 

KATEGORIA: Dynamiczny rozwój i start w biznesie 

UTC CCS Manufacturing Polska: Dyrektorem Zarządzającym firmy jest Tadeusz Maguda. 

Firma UTC CCS Manufacturing Polska, dawniejsza GLORIA, jest członkiem uznanej na 

świecie i liczącej ponad 50 firm grupy Kidde, części koncernu UTC  - światowego eksperta  

w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przynależność do grupy UTC pozwala 

zaoferować szeroką gamę produktów m.in.: systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru nowej 

generacji, gazowe i wodno-pianowe systemy gaśnicze, systemy CCTV, kontroli dostępu  

i sygnalizacji włamania oraz wiele innych. Firma powstała w 2007 roku. 

 

Eurovia Polska Oddział Ropczyce: Dyrektorem Oddziału jest Andrzej Gruszka. Eurovia 

specjalizuje się w budownictwie drogowym i produkcji kruszyw drogowych. Firma posiada 

swoje oddziały wykonawcze na terenie całego kraju, własne wytwórnie mieszanek mineralno-

asfaltowych i emulsji oraz własne kopalnie. Należy do ścisłej czołówki branży budownictwa 

drogowego w Polsce. W 2008 roku w Ropczycach została uruchomiona wytwórnia mas 
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bitumicznych. Jest nowoczesną oraz superwydajną wytwórnią, wytwarzającą wysokiej 

jakości mieszanki zarówno dla małych jak i dużych odbiorców.  

 

Aero Gearbox International Poland: Dyrektorem Generalnym firmy jest Alan Davies. Firma 

Aero Gearbox International Poland to wspólne przedsięwzięcie znanych firm na świecie - 

brytyjskiego Rolls-Royce produkującego silniki do maszyn lotniczych oraz francuskiej grupy 

Safran, która swoją firmę ma również w Sędziszowie Małopolskim. W nowym zakładzie 

wytwarzane będą elementy podzespołów i części wykorzystywane w przemyśle lotniczym.  

W chwili obecnej trwa budowa zakładu przy ul. Przemysłowej. Produkcja ma ruszyć już  

w grudniu 2016 r.  

 

KATEGORIA: Efektywność i stabilność w biznesie 

Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.: Prezesem Zarządu i dyrektorem naczelnym firmy jest 

Józef Siwiec. Zakłady Magnezytowe funkcjonują na terenie Ropczyc od ponad 40 lat. Firma 

produkuje wysokiej jakości materiały ogniotrwałe - zasadowe i glinokrzemianowe, które 

stanowią niezbędny element wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich 

temperaturach. Oferta skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali 

nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, 

koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Zakłady 

dostarczają produkty do odbiorców niemal na całym świecie. Coroczny laureat wielu 

prestiżowych nagród i certyfikatów.  

 

Zakład Produkcyjny Cukrownia Ropczyce: Dyrektorem Naczelnym zakładu jest Mariusz 

Maziarz. Cukrownia Ropczyce jest zakładem produkcyjnym wchodzącym w skład Südzucker 

Polska, która jest najmłodszą spośród przedsiębiorstw Grupy Südzucker w Europie, 

skoncentrowaną na produkcji cukru. Jest silnie związana z rodzimym rolnictwem, 

przerabiając naturalny surowiec jakim jest burak cukrowy i każdego dnia dostarcza do 

przemysłu spożywczego produkty wysokiej jakości. Flagowym produktem firmy jest cukier 

biały, oferowany pod znaną i docenianą przez konsumentów już od 15 lat marką „Cukier 

Królewski”.  Cukrownia od 37 lat funkcjonuje na terenie Ropczyc. 

 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.: Prezesem Zarządu firmy jest Piotr Mikrut. ŚNIEŻKA 

jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-

Wschodniej. Tak wysoką pozycję firma osiągnęła w ciągu niespełna 30 lat, jej początki 

sięgają bowiem 1984 roku. W początkach swojej działalności w firmie pracowało kilkanaście 

osób, włączając w to właścicieli (obecnie zakład zatrudnia ponad 600 osób). Dobra 

znajomość branży oraz skuteczne i efektywne zarządzanie Spółką, w krótkim czasie 

zaowocowały dynamicznym rozwojem i pozwoliły na osiągnięcie obecnej pozycji rynkowej.  

 

Zakład Produkcji Konstrukcji Mostostal Ropczyce: Prezesem Zarządu firmy jest Jacek Sołtys. 

ZPK Mostostal Ropczyce to zakład działający w Ropczycach od 2002 roku.  Działalność 

Spółki w początkowym okresie opierała się wyłącznie na produkcji prostych konstrukcji 

stalowych, zarówno budowlanych, jak i przemysłowych. Z czasem nastąpił rozwój 

produktowy od produkcji stosunkowo prostych konstrukcji do bardziej skomplikowanych 

wymagających wysokich kwalifikacji. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju 

wprowadziła Mostostal Ropczyce do grupy prężnych firm działających w branży 

budownictwa przemysłowego. 
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KATEGORIA: Innowacyjność i promocja Ropczyc 

Firma Rega Yacht:  Założycielami są Waldemar Królikowski i Tomasz Babicz. 

Przedsiębiorstwo Rega Yacht skupia się na produkcji jachtów motorowych i żaglowych. 

Firma powstała w 2002 roku. Głównym przedmiotem działalności jest budowa jachtów na 

licencjach dla zagranicznych armatorów, a w szczególności jachtów żaglowych. Firma 

współpracuje z uznanymi stoczniami włoskimi, ponadto nawiązała współpracę z jednym  

z największych producentów łodzi w RPA. W roku 2015 stocznia odnotowała dwa wielkie 

sukcesy. Na wyprodukowanej tu łodzi słynny włoski żeglarz zwyciężył w prestiżowych 

regatach Rolex Cup 2015. Ponadto łódź z Ropczyc zdobyła tytuł jachtu roku. 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA: Właścicielami firmy są Jadwiga 

i Jan Niwowie. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA jest 

specjalistyczną firmą inżynierską realizującą zadania projektowe i wykonawcze w przemyśle 

spożywczym, chemicznym, rafineryjno-petrochemicznym, energetycznym, a także w sektorze 

ochrony środowiska. Firma powstała w roku 1989. Podstawą działalności spółki jest 

wykonawstwo zaawansowanych technologicznie projektów, głównie na rzecz dużych 

zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych. Firma wykonała ponad 250 inwestycji 

zagranicznych w 37 krajach. W roku 2015 otrzymała prestiżowy tytuł Lider Bezpieczeństwa 

Technicznego. 

 

KATEGORIA: Mecenat i działalność prospołeczna 

Cargill Poland Oddział Ropczyce: Dyrektorem oddziału jest Wacław Wojna. Cargill Poland 

jest czołową firmą w branży rolno-spożywczej w Polsce. Jest liderem w dziedzinie produkcji 

pasz i żywienia zwierząt. Swoje oddziały ma rozmieszczone w strategicznych punktach, 

dzięki czemu obsługują hodowców na terenie całej Polski. Oddział w Ropczycach 

funkcjonuje od 2001 roku. Obok podstawowej działalności paszowej, Cargill prowadzi handel 

krajowy i międzynarodowy.  

 

Weldon: Właścicielem firmy jest Kazimierz Mikrut. Firma Weldon powstała w styczniu 2009 

poprzez połączenie działających wcześniej firm Metal System zajmującej się produkcją 

kontenerów, konstrukcji stalowych i ekranów akustycznych oraz Eko-Świat działającej  

w branży recyklingu tworzyw sztucznych i produkcji folii z tworzyw sztucznych. Weldon 

posiada bogate doświadczenie wniesione przez poprzednie spółki. 

 

Zakład Produkcyjno-Handlowy Cerplast: Prezesem Zarządu firmy jest Krzysztof Walczyk. 

Działalność Zakładu Produkcyjno-Handlowego "Cerplast" sięga 1996 roku. W roku bieżącym 

obchodzi 20-lecie istnienia. Niezmiennie od początku działalności firmy są dostawcą 

opakowań przemysłowych w tym kontenerów elastycznych - Big Bag, worków i kapturów 

foliowych oraz kartonów tekturowych, a także innych  materiałów opakowaniowych zarówno 

własnej produkcji jak i innych producentów. 

 

Bank Spółdzielczy oddział Ropczyce: Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego jest Tomasz 

Kasprzycki. Bank Spółdzielczy oprócz swojej działalności statutowej realizuje programy 

społeczne w tym m.in. „Bank Spółdzielczy dzieciom” fundując m.in. nowy plac zabaw przy 

Publicznym Przedszkolu w osiedlu Witkowice. Wspomaga także wiele lokalnych inicjatyw 

oraz działalność stowarzyszeń w gminie. 
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KATEGORIA: Przedsiębiorczość i działalność lokalna 

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska: Prezesem Zarządu jest Izabela Urbanek. W roku 

bieżącym GS obchodzi 70 lecie istnienia na terenie Ropczyc. Spółdzielnia prowadzi szeroki 

zakres działalności poczynając od piekarni, hurtowni, sieci sklepów oraz restauracji.  

 

Remontowo Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Pokój Ropczyce: Prezesem Zarządu jest Urszula 

Gawlik. W roku bieżącym firma obchodzi 55 lecie istnienia na rynku. Spółdzielnia oferuje 

usługi remontowo-budowlane, wodno-kanalizacyjne i C.O., produkcja betonu, stolarki  

i ślusarki budowlanej.   

 

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna WOD KLIK: Firma powstała w 1991 roku. 

Właścicielem jest Ludwik Para. WOD KLIK w roku bieżącym obchodzi 25-lecie istnienia. 

Firma zajmuje się sprzedażą artykułów z branży wodno-kanalizacyjnej.  

 

Zakład Usługowo-Remontowy ELMIX: Właścicielami firmy są Stanisław Przywara i Marek 

Feret. Działają na rynku już od 20 lat oferując usługi elektryczne oraz asortyment hurtowni 

elektrycznej. Wykonują instalacje i remonty oświetlenia ulicznego, projektują sieci 

energetyczne, działają także w branży alarmowej i komputerowej. Elmix jest liderem branży 

elektrycznej w regionie.  

 

Firma Pewność Ochrona Mienia: Właścicielem firmy jest Jerzy Wolicki. Powstała ponad 10 

lat temu, obecnie zatrudnia 170 osób. Zajmuje się przede wszystkim ochroną mienia, a także 

logistyką transportu wewnętrznego dla firm oraz usługami porządkowymi. 

 

Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlowe Jan Wrona: Firma zajmuje się budową i remontem 

chodników, nawierzchni dróg i placów. Prowadzi sprzedaż kostki brukowej i prefabrykatów 

betonowych. Firma była głównym wykonawcą rewitalizacji ropczyckiego rynku.  

 

Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga: Firma zajmuje się budową i remontem 

chodników, nawierzchni dróg, placów i przepustów drogowych.  

 

Wręczenie reprezentantom wyróżnionych podmiotów gospodarczych okolicznościowych  

statuetek i kwiatów przez Burmistrza Ropczyc oraz Przewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na obecną uroczystość zaplanowano również 

podziękowania dla firm, które na co dzień współpracują z samorządem miasta i gminy 

Ropczyce, a więc budują drogi, chodniki, dostarczają ciepło i wodę, świadczą usługi 

komunalne dla mieszkańców. Dotyczy to:  Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów  

w Rzeszowie, Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Dębicy, Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Ropczycach, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach,  

 

Wręczenie reprezentantom współpracujących podmiotów gospodarczych okolicznościowych  

dyplomów i kwiatów przez Burmistrza Ropczyc oraz Przewodniczącego Rady. 

 

Wystąpienie burmistrza Ropczyc pana Bolesława Bujaka: szanowny Panie Przewodniczący, 

szanowne Prezydium, czcigodny księże Prałacie, szanowne panie i panowie Przedsiębiorcy, 

szanowne koleżanki i koledzy Dyrektorzy, Kierownicy, szanowni i dostojni Goście! Pan 

Przewodniczący Rady Miejskiej w swoim pierwszym początkowym wystąpieniu powiedział, 

że chcemy dziś bardzo serdecznie pokłonić się i podziękować przedsiębiorcom z terenu 

miasta i gminy Ropczyce. Uznałem więc, że osobiście powinienem to również uczynić stąd to 
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teraz moje krótkie wystąpienie. W tym wystąpieniu chciałbym przede wszystkim złożyć wam 

szanowni przedsiębiorcy wyrazy uznania, podziękowania, chciałbym wyrazić wielką 

wdzięczność w imieniu mieszkańców miasta i gminy Ropczyce i samorządu i swoim 

własnym, ale również powiedzieć kilka zdań, co jako samorząd  robimy w kierunku rozwoju 

naszego miasta i naszej gminy i złożyć wam wszystkim szanowni państwo serdeczne 

życzenia, bo część artystyczna dziś na początku sesji wprowadzała atmosferę jeszcze 

noworoczną, kończymy styczeń, w styczniu zwykle spotykamy się w różnych gremiach, 

składamy sobie życzenia. W tych życzeniach przewijają się również pewne perspektywy na 

nowo rozpoczęty rok. Na przyszłość wszyscy życzymy sobie dobrze. My samorządowcy 

mamy szczególny powód do tego by wrócić do dobrych tradycji, które starsi z was pamiętają. 

Kiedy Trzech Króli nie było takim świętem, spotykaliśmy się w USC gdzie właśnie w tym 

dniu na początku roku wyrażaliśmy wdzięczność i informowaliśmy co robimy z podatkami 

przedsiębiorców. Dzisiaj przyjęliśmy inny system. W Trzech Króli staramy się zaprosić 

wszystkich mieszkańców miasta i ziemi ropczyckiej na koncert, który przygotowuje Centrum 

Kultury wraz z orkiestrą dętą i pewnie wielu z nas w tych corocznych koncertach uczestniczy. 

Natomiast uznaliśmy, że pierwsza sesja w tym roku i chcemy to tradycyjnie czynić  

w następnych latach, będzie akcentem w kierunku tych, którzy tworzą to najważniejsze dobro 

czyli dają pracę, czyli swoją pracą, wysiłkiem, intelektem pobudzają do pracy załogi  

i rozwijają swoje firmy po to żeby coraz więcej ludzi na terenie Ropczyc, na terenie ziemi 

ropczyckiej miało źródła utrzymania. Jeżeli szanowni państwo czynicie to wszystko bo 

jesteście właścicielami, dyrektorami, zarządcami firm to bardzo dobrze, bo rozwijając 

majątek tworzycie nowe miejsca pracy, tworzycie dodatkowe dochody, dzielicie się tymi 

dochodami nie tylko z obowiązku przez podatki ale jak dzisiaj świadczyły tutaj informacje 

podane na  sesji wielu z was w bardzo aktywny sposób wspiera działalność wielu organizacji 

działających charytatywnie, działających społecznie, rozwijających różne formy współpracy 

pomiędzy dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Bez sponsorów, bez wsparcia, bez docenienia 

pewnie ta działalność byłaby ograniczona, nie byłaby taka aktywna. To jest wszystko 

niezwykle ważne. Zauważamy, że na przestrzeni tych ostatnich 15 lat, kiedy jest granica 20  

i 21 wieku przybyło firm, przybyło przedsiębiorców, wielu z was zawitało do Ropczyc, 

pewnie wnieśliście nowe sposoby zarządzania firmami, nowy intelekt, nowe sposoby  

w zakresie technologii. To jest wszystko niezwykle cenne dla Ropczyc, dla naszego 

otoczenia, dla całego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego bo to pozwala zatrzymać liczne 

grono młodych mieszkańców Ropczyc, naszego powiatu. Tu otrzymują pracę, pracę jaką 

sobie wymarzyli, a czasem i taką jaka jest dostępna. To dzięki również waszym staraniom  

o czym tak szeroko nie mówiliśmy powstają nowe mieszkania, powstaje infrastruktura, za 

wasze podatki, która umożliwia budowę domów, która umożliwia pozostanie tu, tworzenie 

rodzin, która umożliwia też kształcenie, wychowywanie, edukowanie dzieci i młodzieży. 

Jesteśmy tu dziś w gronie dyrektorów różnych jednostek organizacyjnych, od żłobka, 

przedszkola, szkół, gimnazjum przez domy kultury, pomoc społeczną. Te wszystkie instytucje 

nie mogłyby na dobrym poziomie zajmować się wychowywaniem, edukacją, pomocą 

mieszkańcom Ropczyc, mieszkańcom miasta i gminy Ropczyce gdyby nie podstawy. Te 

podstawy tworzą firmy, tworzą jednostki gospodarcze i to wszystko dziś w pigułce chcemy 

przypomnieć, chcemy wdzięcznie podziękować, chcemy zaprosić do współpracy. Chcemy 

powiedzieć, że powinniście państwo czuć się dumni, zadowoleni z tego co robicie, z tego co 

osiągacie bo jest wiele przeszkód na co dzień, które trzeba przezwyciężyć żeby utrzymać 

firmy, żeby dać pracę, żeby dać na koniec miesiąca pobory, żeby sobie poradzić z różnymi 

trudnościami, nawet z różnymi interpretacjami, nawet różnych rządowych polskich instytucji. 

Wszystko to udaje się wam pokonać. Firmy nie tylko się rozwijają ale przybywają nowe 

podmioty. Bardzo serdecznie witamy te nowe podmioty. Dziękujemy tym, którzy przenoszą 

siedziby firm z innych miejscowości do nas. Jestem przekonany, że warto to czynić, że warto 
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inwestować w Ropczycach, na terenie ziemi ropczyckiej. Chcemy jako samorządowcy 

tworzyć dobrą atmosferę przede wszystkim nie utrudniać a współpracować, pamiętać, że 

tylko razem możemy przyczynić się do rozwoju tego miasta. Miasta, które trzy lata temu 

obchodziło piękną rocznicę 650-lecia nadania praw miejskich – miasta królewskiego. Macie 

państwo powód do tego żeby być dumnym, żeby czuć satysfakcję, radość z tego, że swoją 

pracą, pracą waszych załóg przyczyniacie się do rozwoju tego królewskiego miasta. Chcemy 

jak najefektywniej wykorzystać wasze dochody, wasze podatki. Oprócz utrzymania całej 

infrastruktury o czym wcześniej mówiłem, mamy wizję rozwoju. Wizję rozwoju na ten 2016 

rok, na lata następne. Chcemy łączyć wasze podatki, nasze środki również ze środkami, które 

możliwe są do pozyskania z Unii Europejskiej. Nie jest łatwo, nie będzie łatwo, bo nie 

jesteśmy nawet stolicą województwa, jesteśmy stolicą powiatu, jesteśmy z tego zadowoleni  

i dumni, ale jesteśmy niestety na tym pogranicznym województwie gdzie środki finansowe  

z dużych programów europejskich docierają w dalszej kolejności. Te najważniejsze, te 

najlepsze środki trafiają do dużych aglomeracji. Mamy nadzieję, że to się może z czasem 

zmieni. Mamy nadzieję, że pozyskamy trochę większe środki, że wraz z połączeniem  

z waszymi dochodami uda się nam rewitalizować miasto. Mamy ku temu stosowne programy. 

Przygotowujemy się również by miasto się też rozbudowywało. Kupiliśmy obszar w centrum 

po byłym dworcu PKS wraz z budynkiem. Chcemy rozwijać tam też infrastrukturę w zakresie 

kultury. Chcemy by młode pokolenie pamiętało, że stworzyliśmy tu w Ropczycach na naszej 

ziemi ropczycko sędziszowskiej warunki do pozostania dla nich i ich rodzin, że tu można 

spędzić dobrze wolny weekend – piątek, sobotę, że tu można rozwijać zainteresowania  

dzieci, wnuków, że tu można znaleźć pracę. Pracę różną, pracę też która wymaga bardzo 

wysokich kwalifikacji i taka praca jest w waszych zakładach. I tu chcemy  wszyscy mieć 

satysfakcję, poczucie zadowolenia, że we współpracy, przyjaźni, koleżeństwie stwarzamy 

możliwości do rozwoju Ropczyc, do rozwoju naszej gminy. Dziękując szanowni państwo za 

to wszystko chcemy życzyć wam przede wszystkim satysfakcji z tego co robicie, satysfakcji 

dla was, dla waszych rodzin, które są współwłaścicielami, właścicielami firm, dla was jako 

dyrektorów zarządzających, współpracowników, dla waszych załóg bardzo proszę przekażcie 

te nasze podziękowania, podziękowania samorządu. Powiedzcie, że pamiętamy o waszych 

załogach, które pracując na co dzień bardzo mozolnie, bywa, że i na trzy zmiany, bywa, że  

w niedzielę i święta, tworzą dochód, ten dochód, który później wydawany jest w naszych 

sklepach, w naszych firmach usługowych i który jest podstawą funkcjonowania całej i gminy 

i tej infrastruktury, o której wspominałem, jest też podstawą do przyszłego rozwoju naszego 

miasta. Dziękując życzę wam osobiście wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, 

radości, satysfakcji i rozwoju i byśmy mogli również w przyjaźni w przyszłym roku o tej 

porze wszyscy razem jak dziś spotkać się składając sobie wzajemnie życzliwe życzenia.  

 

Przewodniczący Rady pogratulował jeszcze raz wszystkim wyróżnionym i złożył wszystkim 

gościom - przedsiębiorcom podziękowania za obecność na tej sesji oraz obecność w mieście - 

za działalność, za współpracę z samorządem i życzył satysfakcji i radości z wykonywanej 

pracy, również i rodzinom wiele dobra i zdrowia. Poinformował, że zakończyła się część 

uroczysta sesji. Druga część będzie tzw. robocza, gdyby ktoś z gości zechciał zaprasza do 

pozostania. Ogłosił przerwę - 5 minut (ok.14.30-14.35.).                    

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - bardzo proszę Wysoką Radę, aby przychyliła się 

do mojej prośby i wyraziła zgodę na wycofanie z porządku obrad punktu 3 dotyczącego strefy 

parkowania. Chciałbym ją wycofać tylko czasowo. W związku z wnioskami komisji, które są 

zasadne, na komisjach z przyczyn urlopowych mnie nie było, jak również jeszcze dalej 
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idących wniosków radnych z innych komisji uważam, że jeszcze ją przeanalizujemy. I tak 

vacatio legis dla tej uchwały było 3 miesiące. Chodzi o to, byśmy nie zaskakiwali 

mieszkańców miasta i gminy Ropczyce, czy innych tym płatnym parkowaniem. Chodzi też  

o to byśmy lepiej przemyśleli te stawki i wprowadzili w takim czasie, kiedy nasz referat  

w skrócie dróg i mostów powie, że jest pewny, że uruchomi bezpłatny duży parking koło 

dworca PKS, jako miejsce dla stacjonowania samochodów na okres pracy. Żeby nie było tak, 

że dzisiaj pracownik instytucji w Rynku stawiał samochód przez 8 godzin i teraz powie, że 

nie ma gdzie tego samochodu postawić. Proponujemy, że 200 metrów stąd, przy dworcu PKS 

będzie taki parking bezpłatny, gdzie będzie można na kilka godzin postawić samochód. Dziś 

nie wiemy czy będzie gotowy z wjazdem z dwóch stron na 1 kwietnia czy 1 maja, to jest też 

jeden z elementów, powodów. Ważna jest też dyskusja państwa radnych, przewodniczących, 

zwłaszcza tych osiedli miejskich z mieszkańcami na temat płatnego parkowania w samym 

centrum. Proszę wszystkich informować, że nie jest celem, przynajmniej burmistrza 

przedkładającego taki projekt, by pozyskać dodatkowy dochód dla gminy, absolutnie. To jest 

projekt uchwały non profit, bez zysku. My chcemy tylko w ten sposób efektywniej 

organizacyjnie wykorzystać te miejsca parkingowe w centrum, które są dostępne, żeby nie 

służyły jako miejsce postoju samochodów pracowników instytucji, sklepów, firm w Rynku, 

gdyż pracownicy stawiają samochody od 7 do 16 blokując petentom możliwość parkowania 

na pół godziny, na godzinę. Najprawdopodobniej to będzie tak, że przychody pokryją koszty 

a nawet jeśli będą jakieś dochody to nie będą naszymi dochodami. W tym punkcie też 

zamierzam zmienić ten projekt uchwały, a ponieważ jeszcze nie uzgodniliśmy które 

stowarzyszenie mogłoby być ewentualnym beneficjentem tych przychodów, to decyduję się 

po konsultacji z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wycofać ten projekt z dzisiejszego 

porządku a przedstawię go Wysokiej Radzie i komisjom raz jeszcze, zmodyfikowany na sesję 

lutową. Bardzo proszę Wysoką Radę o autopoprawkę do projektu pierwszego, chodzi  

o zbycie nieruchomości, które są tam literalnie wyliczone. Przy punktach 3, 4, 5 będzie pisało 

po autopoprawce - po uprzednim zakupie. Chcę poinformować, że warunki zakupu 

uzgodniono już w grudniu ale wtedy skończyły się nam w odpowiednim paragrafie środki  

w budżecie na zakup więc ustaliliśmy z właścicielami, że dokonamy zakupu w styczniu, 

lutym, gdy będziemy dysponowali już środkami finansowymi ale nie ukrywam, że chcemy 

przyśpieszać bo mamy kontrahentów, którzy w drodze przetargu rozważają zakup tych 

nieruchomości i budowę bloków. Chodzi nam o to w Ropczycach, by ktokolwiek kto chce 

budował mieszkania, budował domy, budował mieszkania w blokach, by była konkurencja 

ale by przede wszystkim były dostępne mieszkania. My samorząd poprzez TBS zajmiemy się 

budową mieszkań na wynajem dla tej grupy, której nie stać na budowę własnego domu i która 

nie ma zdolności kredytowej, żeby kupić mieszkanie na własność. Ta inicjatywa sprzedaży  

w drodze przetargu służy temu, by deweloperzy ropczyccy lub spoza Ropczyc zechcieli 

zainwestować budując bloki mieszkalne, dając mieszkanie własnościowe czyli na sprzedaż. 

Bardzo proszę o autopoprawkę do punktu 8 zmiany w budżecie gminy. W międzyczasie 

mówiąc wprost zepsuł nam się aparat fotograficzny. Ten którym pan Piotr robi dzisiaj zdjęcia 

jest pożyczony a każdy zakup urządzenia, którego koszt przekracza 3 500 zł to jest inwestycja 

a inwestycja musi być podjęta uchwałą Wysokiej Rady, stąd ta jedna propozycja. 

Przygotowując się do złożenia wniosku termomodernizacyjnego do Regionalnego Programu 

Operacyjnego, podpisując umowę na przygotowanie projektów technicznych dla 13 obiektów 

zabrakło nam 11 500 zł i ta poprawka, którą wprowadzam za waszą zgodą zabezpieczy 

finansowanie do podpisania ostatecznej umowy. Bardzo proszę Wysoką Radę o rozważenie  

i przyjęcie moich autopoprawek. 

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 
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Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Część o charakterze uroczystym dotycząca współpracy z przedsiębiorcami. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, pod budownictwo wielorodzinne, 

2) zmiany własnej uchwały XVI/148/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, 

3) nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”, 

4) nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”, 

5) nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”, 

6) zmiany uchwały Nr XVII/160/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 

roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce, 

7) zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok. 

4.Zamknięcie sesji. 

 

1)Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej  

w Ropczycach, pod budownictwo wielorodzinne – Kierownik Referatu Budownictwa, 

Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu części nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, położonej w Ropczycach 

o powierzchni 59 arów 54 m2, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego na cele budownictwa wielorodzinnego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki ewidencyjne nr 377/26, 377/29, 380/23, 380/25, 380/26, 381/9, 381/12, z dodaniem 

autopoprawki w punkcie 3, 4 i 5 - po uprzednim zakupie. Nieruchomość położona jest przy  

ul. Mehoffera i Skorodeckiego. Przylega do nieruchomości stanowiącej własność 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego i umożliwi deweloperom budowę budynków 

wielorodzinnych. Szczegółowe uzasadnienie przedstawił pan burmistrz. 

 

Radny pan Zenon Charchut – Przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz 

rozwoju gospodarczego przedstawił opinię ww. Komisja z posiedzenia w dniu 27 stycznia 

2016 roku w sprawie projektów uchwał na 19 sesję. Pozytywnie zostały zaopiniowane 

projekty uchwał w sprawach: 1.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, pod 

budownictwo wielorodzinne, przy: 6 głosach - za, 1 głosie - przeciw, 2 głosach - 

wstrzymujących się. 2.zmiany własnej uchwały XVI/148/15 z dnia 27 listopada 2015 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok:  9 

głosów - za.  Trzecia uchwała została wycofana, więc opinia jest bezprzedmiotowa.  

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, pod budownictwo 

wielorodzinne  została podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany własnej uchwały XVI/148/15 z dnia 

27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

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

W uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

proponuje się zmiany w treści § 1 pkt 7 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:  „7) od 

autobusu – w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza miejscem kierowcy: a) mniejszej 

niż 22 miejsca – 1.155,00 zł, b) równej lub większej niż 22 miejsca 1.000,00 zł.” Uchwała 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego oraz ma zastosowanie do podatku należnego na 2016 rok. 
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Uzasadnienie do uchwały:  Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

roku o podatkach i opłatach lokalnych, rady gmin, w drodze uchwały, określają wysokość 

stawek podatku od środków transportowych. W przedłożonym projekcie uchwały proponuje 

się w 2016 roku obniżenie stawki podatku od autobusów, w których liczba miejsc do 

siedzenia poza miejscem kierowcy, jest równa lub większa niż 22 miejsca – z kwoty 1.890 zł 

do kwoty 1.000 zł od pojazdu. Celem zmiany powyższej uchwały jest zaangażowanie na 

terenie miasta i gminy Ropczyce nowych przewoźników osób w transporcie drogowym  

w kontekście obowiązku gmin, które wprowadza w tym zakresie uchwalona przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym, która wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku. Powyższe obniżenie podatku nie 

spowoduje obniżenia dochodu Gminy Ropczyce w bieżącym roku, bowiem przeprowadzone 

analizy i rozmowy z potencjalnymi przewoźnikami, właścicielami wymienionych pojazdów, 

wskazują na utrzymanie wysokości planowanych dochodów, a nawet możliwe ich 

podwyższenie. 

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 stycznia bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała 

projekty uchwał oznaczone w porządku obrad 19 sesji cyframi 2, 7, oraz 8. 

 

Uchwała w sprawie zmiany własnej uchwały XVI/148/15 z dnia 27 listopada 2015 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 

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

 

3) Przewodniczący Rady poinformował, że z uwagi, iż punkt 3 został wycofany z dzisiejszego 

porządku obrad zatem następuje zmiana numeracji. Stara numeracja: 4, 5, 6 itd.,  nowa po 

zmianach porządku obrad - 3, 4, 5 itd. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc” – 

Przewodniczący Rady. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnymi oraz uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie 

ustanowienia tytułu zasłużony „Zasłużony dla Ropczyc”, przyjęcia regulaminu jego 

przyznawania oraz powołania Kapituły, Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Ropczyc” Panu Józefowi Ambrozowiczowi. § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady przedstawił krótkie uzasadnienie projektu uchwały dla obecnych, radni 

otrzymali uzasadnienie wniosku: Pan Józef Ambrozowicz wiele uwagi poświęcił promocji  

i popularyzacji Ropczyc i Ziemi Ropczyckiej. Wydał pięć albumów sławiących tę Ziemię,  

a także dwa poświęcone życiu i twórczości wielkiego rodaka Ropczyc Józefa Mehoffera.  

W 2011 roku album pt. „Józef Mehoffer artysta dwóch epok” otrzymał w Warszawie 

nominację do tytułu Najpiękniejsza Książka Roku. Również najnowszy album pt. „Józef 

Mehoffer artysta wszechstronny” przyczyni się niewątpliwe do dalszego rozsławienia 

dorobku Józefa Mehoffera i naszego miasta, w którym ten wielki artysta przyszedł na świat. 

W tym zakresie ma współautor albumu i jego wydawca znaczący wkład.  

Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc” została podjęta przy: za – 18 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc” – 

Przewodniczący Rady. Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się 

tytuł „Zasłużony dla Ropczyc” Panu Kazimierzowi Malskiemu. § 2. Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie do projektu uchwały: Pan Kazimierz Malski urodził się w Ropczycach – 
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mieście, do którego wraca z wielkim sentymentem i dla którego wykonał kilka prac 

rzeźbiarskich takich jak: popiersie Króla Kazimierza Wielkiego, tablicę i popiersie Józefa 

Mehoffera, rzeźbę ks. Jana Zwierza. Jego wierność i przywiązanie do Ziemi Ropczyckiej 

znalazły odbicie w tych dziełach, które na trwałe już wpisały się w krajobraz naszego 

królewskiego grodu. Wieloletnia owocna współpraca z Samorządem jest ciągle żywa, mimo 

że artysta swoje życie związał z innym miastem. Ziemia Ropczycka i jej synowie są stale 

obecni w twórczości artysty. Z okazji 100 rocznicy urodzin Tadeusza Kantora w 2015 roku,  

w pobliskim Wielopolu wykonał rzeźbę młodego Tadzia z siostrą Zosią. 

Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc” została podjęta przy: za – 18 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

5) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc” – 

Przewodniczący Rady. Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się 

tytuł „Zasłużony dla Ropczyc” Panu Adamowi Syplowi. § 2. Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie do projektu uchwały: Pan Adam Sypel od 1995 r. pełnił funkcję dyrektora 

Szkoły Podstawowej, od samego początku zabiegał o remont i rozbudowę szkoły o nowe 

pracownie klasowe, aby technicznie przygotować budynek do przyjęcia w swoje mury 

młodzieży gimnazjalnej. Mimo ciągłego podejmowania nowych obowiązków nieprzerwanie 

prowadzi działalność artystyczną, która do dziś rozsławia miasto Ropczyce. Od 2008 r. do 

2014 r. pełnił funkcję społeczną Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, 

natomiast od 2014 roku jest jego prezesem. Dorobek pana Adama Sypla to wszelaka 

prowadzona edukacja w dziedzinie kultury i sztuki.  

Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc” została podjęta przy: za – 18 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

6) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/160/15 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmiany uchwały Nr XVII/160/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 

grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce. 

Projekt dotyczy zmiany paragrafu 2, który wcześniej brzmiał: Określa się przedsięwzięcia,  

o których mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 

do niniejszej uchwały. Obowiązujący nowy zapis powinien brzmieć: Określa się Załącznik 

dotyczący przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 

jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Jest to zapis typowo dotyczący przesunięcia słów, 

rozumienia prawnego. Wszystkie pozostałe załączniki łącznie z objaśnieniem do wieloletniej 

prognozy finansowej nie ulegają zmianie.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/160/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Ropczyce została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

7) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok. Projekt łącznie po 

zaproponowanej autopoprawce dokonuje przesunięć w budżecie gminy na 2016 rok w kwocie 

173 864 zł. W tabeli numer 1 wyszczególnia się poszczególne przesunięcia wydatków. 
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Najważniejszą grupą przesunięć wydatków jest utworzenie nowego paragrafu, który dotyczy 

pokrycia przejętych zobowiązań po zlikwidowanej jednostce a mianowicie po szkole  

w Brzezówce, która została przejęta przez stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Ropczyckiej. Na koniec 2015 roku powstały zobowiązania z tytułu doprowadzania wody, 

gazu czy energii w kwocie 800 zł. Na podstawie ustawy o finansach publicznych organ 

prowadzący musi przejąć zobowiązania. Również łącznie z autopoprawką zwiększa się na 

zadaniu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej łącznie kwotę 121 000 zł. Są 

to przesunięcia z administracji oraz z zadania inwestycyjnego, które na skutek niezłożenia 

wniosku na Innowacyjne szkoły Gminy Ropczyce zostanie wycofany z budżetu. Zwiększa się 

również zadanie inwestycyjne scena kryta (altana) w budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 

w osiedlu Ropczyce - Granice w kwocie 12 300 zł. Jest to zabezpieczenie na projekty tzw. 

dokumentację na to zadanie. Na ten wydatek są przesunięcia w ramach wydatków z OSP  

w ramach budżetu 2016 roku. Wszystkie pozostałe przesunięcia przedstawione są w tabeli 

numer 1. 

 

Radny pan Dariusz Skórski - mam pytanie do pani skarbnik odnośnie działu 801, rozdział 

80195, paragraf 6050 - 15 000 zł. Czy to czasem nie jest to 15 000 zł, które było ujęte na 

projekt budowy przedszkola w Lubzinie? 

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec – wyjaśniła, że nie dotyczy to  przedszkola w Lubzinie, 

jest ściągnięcie z zadania Innowacyjne szkoły Gminy Ropczyce. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok została podjęta przy: za 

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

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów  

o pozostanie na sali w celu spotkania z burmistrzem. 

 

4. Przewodniczący Rady zamknął 19 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

 

 

 

 

 


