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Protokół Nr II / 14 

z II sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 5 grudnia 2014 r. 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku 

obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie wyników głosowań, 

wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący Rady 

Miejskiej – p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.10. – 15.00. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 2 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – prosiłbym o uwzględnienie w porządku obrad 

wycofania punktu 3.11. w sprawie sposobu załatwienia skargi na burmistrza Ropczyc dlatego, że 

skarga jest wycofana przez osobę, która ją złożyła. Prosiłbym o uwzględnienie projektu 3.12. 

dotyczącego zmian w budżecie gminy na bieżący rok, który rada ma przed sobą. Dotyczy 

kosmetycznych zmian, niezbędnych do końca tego roku, w granicach 150 000 zł. O szczegółach 

powie pani skarbnik, po wcześniejszym poinformowaniu Komisji Rewizyjnej, która jak mniemam 

będzie w pierwszej części wybrana.  

 

Przewodniczący Rady - jeżeli chodzi o wycofanie projektu uchwały 3.11. jest to rozpatrzenie 

projektu uchwały, które staje się w tej chwili bezprzedmiotowe. Techniczna sprawa dotycząca 

porządku obrad w którym zostało zapisane, że powołanie składu osobowego komisji to projekt 

uchwały 3.9., należy zastąpić go projektem 3.10. i odwrotnie projekt 3.10. zamienić na 3.9.  

W pierwszej kolejności wybieramy przewodniczącego komisji rolnictwa a dopiero później,  

w drugiej kolejności skład osobowy komisji rolnictwa. 

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za - 21 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 21 głosów, przeciw–0, wstrzymujących się–0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

3.1.powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

3.2.powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,  

3.3.wyboru przewodniczącego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego,  

3.4.powołania składu osobowego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego,  

3.5.wyboru przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu,  

3.6.powołania składu osobowego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu,  

3.7.wyboru przewodniczącego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego,  

3.8.powołania składu osobowego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego,  

3.9.wyboru przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego,  
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3.10.powołania składu osobowego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego,  

Przerwa w obradach – posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

3.11.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok, 

3.12.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok.  

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

5.Interpelacje i zapytania.  

6.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotem punktów 3 będą projekty uchwał od 3.1. do 

3.10. jest to wybór przewodniczących komisji stałych i składów komisji stałych, co będzie 

przeprowadzane w głosowaniu jawnym zgodnie z paragrafem 56 ustęp 3 statutu gminy. 

Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.  

 

3.1.Powołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady – na posiedzeniu Klubu Samorząd i Gospodarka delegowano mnie jako 

przewodniczącego tego klubu do przedstawiania kandydatur do poszczególnych komisji. 

Wszystkie te kandydatury będę od klubu Samorząd i Gospodarka przedstawiał.  

Zgłaszam na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Stanisława Marcia, który przez 2 

kadencje pracował w tej komisji, tak więc zna w wymaganym zakresie politykę finansową  

gminy. Uważam, że jego kandydatura jest najbardziej zasadna.  

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radny Stanisław Marć wyraża zgodę na kandydowanie na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Radny pan Stanisław  Marć - wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Następnie zarządził wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

W wyniku głosowania radny Pan Stanisław Marć został powołany  na  Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej przy: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy. 

 

3.2.Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z tym, że odnośnie składów osobowych komisji były 

uczynione przed sesją ustalenia z radnymi, według tych ustaleń będę przedstawiał propozycje 

składów osobowych. Jeżeli byłyby jakieś uwagi do tych składów osobowych proszę  

o korygowanie lub zgłaszanie jakichkolwiek wniosków.  

Przedstawił  proponowany skład osobowy Komisji Rewizyjnej: Genowefa Ciosek, Jan Curzytek, 

Dariusz Herbut, Edward Marć i Jan Ździebko. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy wymienione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie.  

Pani Genowefa Ciosek – wyraziła zgodę, pan Jan Curzytek – wyraził zgodę, pan Dariusz Herbut – 

wyraził zgodę, pan Edward Marć – wyraził zgodę, pan Jan Ździebko - wyraził zgodę. 
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Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni wolą, aby głosowanie odbywało się blokowo na całe 

składy osobowe czy na poszczególnych kandydatów w tych komisjach. Następnie przeprowadził 

głosowanie nad głosowaniem blokowym. Rozwiązanie takie zostało przyjęte: za - 21, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

Przewodniczący Rady zarządził wybory składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Skład osobowy 

Komisji Rewizyjnej  został powołany: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0. 

 

3.3.Wybór przewodniczącego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego. 

 

Przewodniczący Rady – na przewodniczącego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego zgłaszam kandydaturę pana Edwarda Marcia, który przez minione 8 lat 

przewodniczył tej komisji, w pracy zawodowej zajmował się między innymi inwestycjami, 

remontami, tak więc dobrze zna i jest dobrze przygotowany jeżeli chodzi o aspekty gospodarcze  

i funkcjonowanie naszej gminy. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy pan Edward Marć wyraża zgodę na kandydowanie na 

przewodniczącego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego.  

Radny pan Edward Marć - wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Następnie zarządził wybory przewodniczącego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego. 

W wyniku głosowania radny pan Edward Marć został wybrany  na  przewodniczącego Komisji 

ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego przy: za – 19 głosów, przeciw – 0 

głosów, wstrzymujących się – 2 głosy. 

 

3.4.Powołanie składu osobowego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił  proponowany skład osobowy Komisji ds. gospodarki 

komunalnej oraz rozwoju gospodarczego: Zenon Charchut, Jan Gorczyca, Dariusz Herbut, 

Henryk Kędziora, Eugeniusz Nowakowski, Andrzej Rachwał, Teresa Rachwał, Imelda Sobańska. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy wymienione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie.  

Pan Zenon Charchut – wyraził zgodę, pan Jan Gorczyca – wyraził zgodę, pan Dariusz Herbut – 

wyraził zgodę, pan Henryk Kędziora – wyraził zgodę, pan Eugeniusz Nowakowski – wyraził 

zgodę, pan Andrzej Rachwał – wyraził zgodę, pani Teresa Rachwał – wyraziła zgodę, pani Imelda 

Sobańska – wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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Następnie zarządził wybory składu osobowego Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego. Skład osobowy Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego 

został powołany: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0. 

 

3.5.Wybór przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu. 

 

Przewodniczący Rady – na przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu proponuję 

Dariusza Marmola. Jest to radny zaangażowany, z zawodu nauczyciel, wychowawca. Te atuty 

kwalifikują go do pełnienia tej funkcji.    

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy pan Dariusz Mormol wyraża zgodę na kandydowanie na 

przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu.  

Radny pan Dariusz Mormol - wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Następnie przewodniczący Rady zarządził wybory przewodniczącego Komisji ds. oświaty, 

kultury i sportu. 

W wyniku głosowania radny pan Dariusz Mormol został wybrany  na  przewodniczącego Komisji 

ds. oświaty, kultury i sportu przy: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 3 

głosy. 

 

3.6. Powołanie składu osobowego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił  proponowany skład osobowy Komisji ds. oświaty, kultury  

i sportu: Arkadiusz Bęben, Genowefa Ciosek, Marek Fic, Eugeniusz Nowakowski, Dariusz 

Skórski, Imelda Sobańska, Teresa Rachwał, Jan Ździebko. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy wymienione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie.  

Pan Arkadiusz Bęben – wraził zgodę, pani Genowefa Ciosek – wyraziła zgodę, pan Marek Fic - 

wyraził zgodę, pan Eugeniusz Nowakowski – wyraził zgodę, pan Dariusz Skórski – wyraził 

zgodę, pani Imelda Sobańska – wyraziła zgodę, pani Teresa Rachwał – wyraziła zgodę, pan Jan 

Ździebko – wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Następnie zarządził wybory składu osobowego Komisji ds. oświaty, kultury i sportu. Skład 

osobowy Komisji ds. oświaty, kultury i sportu został powołany: za – 21, przeciw – 0, 

wstrzymujących się - 0. 

 

3.7.Wybór przewodniczącego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego. 

 

Przewodniczący Rady – na przewodniczącego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego 

zgłaszam radnego Andrzeja Rachwała. Dotychczasowy sposób pełnienia tej funkcji oraz osobiste 

zainteresowanie sprawami zwłaszcza szeroko rozumianego porządku publicznego na terenie 

miasta i gminy są najlepszym uzasadnieniem jego kandydatury. 
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Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy pan Andrzej Rachwał wyraża zgodę na kandydowanie na 

przewodniczącego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego.  

Radny pan Andrzej Rachwał - wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Następnie zarządził wybory przewodniczącego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego. 

W wyniku głosowania radny pan Andrzej Rachwał został wybrany  na  przewodniczącego 

Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego przy: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymujących się – 2 głosy. 

 

3.8.Powołanie składu osobowego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił  proponowany skład osobowy Komisji ds. zdrowia i porządku 

publicznego: Grzegorz Bielatowicz, Jan Curzytek, Henryk Kędziora, Dariusz Mormol, Zbigniew 

Nowacki, Dariusz Skórski, Jan Rydzik. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy wymienione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie.  

Pan Grzegorz Bielatowicz – wyraził zgodę, pan Jan Curzytek – wyraził zgodę, pan Henryk 

Kędziora – wyraził zgodę, pan Dariusz Mormol – wyraził zgodę, pan Zbigniew Nowacki – 

wyraził zgodę, pan Dariusz Skórski – wyraził zgodę, pan Jan Rydzik – wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Następnie zarządził wybory składu osobowego Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego. 

Skład osobowy Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego został powołany: za – 21, przeciw – 

0, wstrzymujących się - 0. 

 

3.9.Wybór przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 

 

Przewodniczący Rady – na przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zgłaszam kandydaturę radnego pana Zenona Charchuta, 

który od wielu lat pracował w tej komisji, zna problematykę składającą się na zakres działania tej 

komisji. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy pan Zenon Charchut wyraża zgodę na kandydowanie na 

przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego.  

Radny pan Zenon Charchut - wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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Następnie zarządził wybory przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

W wyniku głosowania radny pan Zenon Charchut został wybrany na  przewodniczącego Komisji 

ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przy: za – 18 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy. 

 

3.10. Powołanie składu osobowego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany skład osobowy Komisji ds. rolnictwa, ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: Arkadiusz Bęben, Grzegorz Bielatowicz, 

Marek Fic, Jan Gorczyca, Stanisław Marć, Zbigniew Nowacki, Jan Rydzik. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy wymienione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie. Pan 

Arkadiusz Bęben – wyraził zgodę, pan Grzegorz Bielatowicz – wyraził zgodę, pan Marek Fic – 

wyraził zgodę, pan Jan Gorczyca – wyraził zgodę, pan Stanisław Marć – wyraził zgodę, pan 

Zbigniew Nowacki – wyraził zgodę, pan Jan Rydzik – wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Lista 

została zamknięta przy: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Następnie zarządził wybory składu osobowego Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Skład osobowy Komisji ds. rolnictwa, ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego został powołany: za – 21, przeciw – 0, 

wstrzymujących się - 0. 

 

Przerwa w obradach – posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem zaopiniowania projektów uchwał. 

 

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

środków transportowych na 2015 rok – Kierownik Referatu Podatków – pan Ryszard Boś. 

Projekt uchwały dotyczy określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2015 rok. Projekt uchwały w tej sprawie był już podjęty przez Radę Miejską w Ropczycach 30 

października bieżącego roku, jednakże z uwagi na niejasności interpretacyjne zapisów w tabeli 2  

i 3 dotyczących ciągników siodłowych i przyczep do 36 ton uchwała ta została decyzją 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2014 roku uznana za nieważną, 

w związku z czym jest konieczność podjęcia jeszcze raz uchwały w tej sprawie ze zmienioną 

tabelą 2 i 3. Tam chodzi o zapisy do 36 ton włącznie, czego nie było wcześniej. W tej chwili te 

błędy, które Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła poprzedniej uchwale zostały 

wyeliminowane w niniejszym projekcie. 

Radny pan Stanisław Marć poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 

projekty 3.11. i 3.12.  

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 

rok została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2014 rok. Zwiększa się dochody 

budżetu o kwotę 149 484,59 zł. Kwota dochodów bieżących z tytułu zwiększenia subwencji 

ogólnej na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich oraz na 
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sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Zwiększenia 

tutaj dotyczą również placówek oświatowych, które wygospodarowały swoje dochody, projektu 

unijnego Comenius w trakcie realizacji uzgodnienia i harmonogramu wykonania zadania oraz 

zwiększenia dochodów na jednostce Dziennego Domu Pobytu Emerytów i Rencistów z tytułu 

odpłatności za żywienie. Zmniejsza się również dochody budżetu o kwotę 5 000 zł. Zmniejszenie 

to jest zmianą dotyczącą skorygowania dochodów zaplanowanych w placówkach oświatowych na 

2014 rok. Tabela nr 1 przedstawia zestawienie tabelaryczne poszczególnych zmian. Zwiększa się 

również wydatki o te kwoty po stronie zwiększenia 149 484, 59 zł oraz zmniejsza się wydatki  

o kwotę 5 000 zł. Zwiększenia i zmniejszenia dotyczą placówek i jednostek, które realizują 

określone zadania. Tabela nr 2 przedstawia tabelaryczne zestawienia w poszczególnych działach, 

rozdziałach, paragrafach. Również w projekcie uchwały dokonuje się przeniesienia planowanych 

wydatków o kwotę 72 284 zł. W tabeli numer 3, która przedstawia tabelaryczne zestawienia 

zmian pokazane są przesunięcia pomiędzy wydatkami poszczególnych jednostek oświatowych, 

jednostek opieki społecznej na zadania zlecone i własne oraz urzędu w trakcie realizacji IV 

kwartału 2014 r. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 21 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak – Mam okazję dzisiaj, po raz pierwszy w nowej kadencji, 

przekazać informacje o pracy samorządu miasta i gminy Ropczyce, z urzędu miejskiego, również 

z jednostek organizacyjnych. Ponieważ mamy po raz pierwszy na roboczej sesji kilku nowych 

radnych to chciałbym szerzej poinformować o pracy samorządu przez ostatni miesiąc listopad,  

a więc częściowo te informacje będą dotyczyły okresu jeszcze tamtej kadencji bo przed 

wyborami, wybory 16 listopada, po wyborach sesja, na której nie było informacji i dzisiaj mamy 

wigilię Mikołaja.  

Od infrastruktury drogowej zacznę. Mieliśmy okazję wczoraj z wiceburmistrzem Robertem 

Kuraszkiewiczem rozmawiać z jednym z dyrektorów departamentu Urzędu Marszałkowskiego 

zajmującego się programem regionalnym w ramach kontraktu, który marszałek podpisał kilka dni 

temu z rządem polskim dotyczącym spraw finansowania województwa podkarpackiego w nowej 

perspektywie finansowej. Chcieliśmy też dopytać jak jest zapisana w tym kontrakcie sprawa 

budowy łącznika E4 z autostradą czy też wszystkich łączników, które są do budowy brane pod 

uwagę na terenie Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem naszego ropczycko 

sędziszowskiego. Niewiele się dowiedzieliśmy, na dzień wczorajszy dyrektor departamentu nie 

był w stanie powiedzieć jakie są zapisy tego kontraktu, w szczegółach nie zna, my go też na razie 

w szczegółach nie znamy. Będziemy monitorować jako samorząd bardzo szczegółowo tą sprawę, 

będziemy też inicjowali zainteresowanie procedurami związanymi z ewentualną przyszłą budową 

ale w ramach tego podpisanego kontraktu, naszego łącznika. Uważam, że jest to sprawa 

strategiczna dla Ropczyc, Sędziszowa, dla naszego powiatu na najbliższe kilka lat i powinniśmy 

jak to się mówi ponadpolitycznie poświęcić dużo uwagi - monitorować, podejmować wspólne 

działania; samorząd powiatu, samorząd Ropczyc, samorząd Sędziszowa - temu zagadnieniu i nie 

pozwolić się wyrolować, wyrolować to znaczy przesunąć budowę tego łącznika na okres poza tą 

perspektywę finansowania Unii Europejskiej. Możemy domniemywać, że w ramach tego 

kontraktu wszystkie niezbędne łączniki na terenie Podkarpacia nie da się wybudować, a więc 

pewnie będzie selekcja. Ta selekcja może polegać na ustaleniu określonych kryteriów i znowu kto 

spełni te kryteria to się znajdzie, kto nie to może się nie znaleźć. Będziemy, dzisiaj deklaruję, 

bardzo szczegółowo temu tematowi się przyglądać i będziemy walczyć o tą inwestycję. Tak jak 

nieustępliwie samorząd Ropczyc poprzedniej kadencji, walczyliśmy o przywrócenie sądu  

i przywrócono bo rozporządzenie, już jest podpisane przez ministra sprawiedliwości, data jest 

ustalona, więc spokojnie możemy być pewni, że 1 lipca sąd będzie miał prezesa i będzie miał 

niezbędne instrumenty kadrowo-prawne, które są oprzyrządowaniem prezesa, tak jak urząd 



8 

 

miejski jest oprzyrządowaniem prawnym, organizacyjnym funkcji burmistrza, czy wójta. Gdyby 

w tym temacie były  pytania to później możemy to uzupełnić, chociaż zbyt wiele o tym temacie,  

o tym projekcie nie wiemy. Też nas interesuje czy w tym kontrakcie, zasadniczym kontrakcie, 

znajdzie się zadanie pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Wiśniowa. 

Przypominam dla radnych, którzy wcześniej nie byli radnymi, że koncepcyjnie koszt realizacji 

takiego programu przebudowa tych 44 kilometrów drogi wojewódzkiej, która w znaczącej swojej 

długości przebiega przez granice miasta i gminy Ropczyce, z północy na południe, to około 220 

milionów złotych, więc wiemy o co walczymy. Taka przebudowa zapewniałaby na 20 lat dobrą 

substancję transportową na tym odcinku południe – północ dla naszej gminy. Też nie wiemy czy 

jest to w programie o co monitowaliśmy w różny sposób, różnymi wnioskami, pismami,  

i konwent wójtów, burmistrzów i moje pisma i pisma podpisane przez wszystkich wójtów na 

różne sposoby. Zobaczymy. Byłoby dobrze by znalazł się ten projekt choćby na liście 

rezerwowej. To już jest wysepka, to już przyczółek. Będziemy Wysoką Radę informować. Chcę 

tutaj też dodać, jak jestem przy tej drodze wojewódzkiej, że nastąpił już odbiór budowy chodnika 

przy tej drodze wojewódzkiej na odcinku centralne Łączki Kucharskie po przystanek i zostało 

nam jeszcze pewnie z półtora kilometra na odcinku gminy w części południowej. Po północnej też 

mamy kawałek przy ulicy Robotniczej do wybudowania i będziemy czynić starania pewnie żeby 

w budżecie przyszłego roku znalazły się pieniądze i na wykonanie projektu ostatniego odcinka 

łączącego ten jeszcze element drogi od przystanku do już projektowanego, jeszcze 

nieskończonego odcinka w ostatniej części Łączek takiej centralnej gdzie jest kościół, sklepy, 

skrzyżowanie z drogą powiatową na Niedźwiadę Dolną bo od tej drogi wojewódzkiej mamy 

wybudowany chodnik przez samorząd powiatu w ostatnich tygodniach, później brakuje chodnika 

od drogi powiatowej przy Budach do centrum Niedźwiady, gdzie jest szkoła, gdzie jest ośrodek 

zdrowia, my mamy zrobiony projekt techniczny z pozwoleniem, będziemy dyskutować w ramach 

pracy nad budżetem czy zabezpieczyć pieniądze na budowę tego chodnika, chodnika przy drodze 

powiatowej. Tu są te zależności samorząd powiatu i gmina. Zakończyliśmy fizycznie przebudowę 

ulicy Kolonia. To był projekt, który w sumie kosztował w granicach 3 miliony 550 tys., z tego 

milion 730 mamy przyznaną dotację na końcowym etapie rozliczenia czyli około 600 tys. ma nam 

zwrócić urząd wojewódzki, jeśli dopniemy wszystkie formalne sprawy, które są jakby złożone  

a jeszcze wymagają oceny przez zespół wydziału infrastruktury w urzędzie wojewódzkim. To jest 

chyba taki wizytowy, najlepszy odcinek ulicy w mieście, bo ostatnio zbudowany, dużym 

nakładem wysiłku gminy bo ponad milion osiemset wydajemy. Jakieś grosze będą jeszcze do 

zapłacenia w styczniu w związku z tym, że niektóre rachunki będą dopiero wystawione w okolicy 

świąt, to uważam mogą być pieniądze w granicach do 50-ciu tysięcy złotych poza tym 

kontraktem. Uważam, że teraz ten teren nadaje się do przyśpieszonego budownictwa 

mieszkaniowego i samoczynnie to się dzieje. Gdyby Sędziszów podjął inicjatywę budowy od 

centrum Sędziszowa czy tego ośrodka też przemysłowego mielibyśmy drugie równorzędne do E4 

połączenie między dwoma miastami w ramach powiatu co też by sprzyjało komunikacji  

i rozwojowi. W tym miejscu dziękuję kierownikowi panu Józefowi Drozdowi bo było sporo 

problemów; osobowych, ludzkich, już nie mówię o technicznych czyli koordynacja nadzoru, 

inspektorzy nadzoru, kierownicy, wykonawstwo, ale typowo ludzkie sprawy związane  

z granicami, z przesunięciem, wykupem. Tu oczywiście pracował bardzo mocno Referat 

gospodarki przestrzennej, pan Józef Krzych, około 40-tu paru kontraktów podpisanych, 

dodatkowo oprócz tej kwoty, którą wymieniłem, około 250 chyba czy do 300 tysięcy złotych 

wydaliśmy w ostatnim roku, dla wiedzy nowych radnych mówię, żeby dokupić teren niezbędny 

do tej przebudowy drogi. To było duże przedsięwzięcie zbliżające się w sumie do 4 milionów 

złotych. Jak na jeden rok to ważne przedsięwzięcie. Pokończyliśmy drogi gminne asfaltowe, które 

były deklarowane, które mieliśmy w planie; w Niedźwiadzie, w Małej, przejazdy pod torami  

w Lubzinie. Więc wszystkie zadania zakładane i planowane w tym roku i obiecane bo są różne 

relacje, o nawierzchni asfaltowej wykonaliśmy, w dobrym czasie, sprzyjała nam na pewno 

pogoda i to, że generalnie budżet nie tąpnął, to nie znaczy, że mamy pod koniec roku radosny 

budżet i możemy wydawać środki finansowe – nie. Może poświęcę temu później jeszcze dwa, 
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trzy zdania. Przeszliśmy już na sezon zimowy. Już nie ma oczyszczania miasta przez firmę, która 

robiła to latem, to już robi firma PUK, która ma umowę po przetargu na zimowe utrzymanie. 

Mamy wszystkie umowy podpisane z wszystkimi wykonawcami, którzy w drodze przetargu 

wygrali składając właściwe, stosowne, dobre oferty na odśnieżanie różnych rejonów gminy  

i miasta. Tych firm jest wiele gdybyście szczegółowo chcieli się z tym zapoznać to proszę sięgnąć 

na stronę internetową miasta i gminy Ropczyce, wyszczególniliśmy dla wiedzy mieszkańców 

miasta i gminy Ropczyce, wszystkie ulice, właścicieli tych ulic, zarządców tych ulic i firmy, które 

zimowe odśnieżanie będą realizować na terenie miasta i gminy, w tym i nasze gminne i krajowe. 

Ta wiedza dla obywateli tam jest, dla państwa radnych też tam jest, żebyście państwo wiedzieli 

kto w waszym rejonie odpowiada technicznie za odśnieżanie i administracyjno organizacyjnie, 

czyli kto jest zarządcą. Wielu mieszkańców nie wie, że ten chodnik ta droga to wojewódzka, że ta 

ulica ten chodnik to powiatowa, że jest gminna, że jest i krajowa bo mamy też drogi zbiorcze 

wokół obwodnicy, wokół E4, odpowiada za to jeszcze inna firma. Galimatias jest straszny. Nie 

zgadzam się z tym. Tak nie powinno być. Domagam się już od dawna jako lokalny polityk też, 

żeby posłowie wreszcie podjęli trud nowelizacji ustawy  o drogach publicznych i by wszystkie 

drogi, ulice, chodniki były w miastach, które są stolicą powiatu jak w miastach, jest nazwa  

o charakterze powiatowym, takie miasta to byłe wojewódzkie, w naszym województwie Krosno, 

Tarnobrzeg, Przemyśl i Rzeszów. Tam prezydent zarządza wszystkimi ulicami, wszystkimi 

chodnikami, jest ich właścicielem, zarządcą. Odpowiednie środki może otrzymywać z różnych 

dotacji składając też wnioski. My możemy się odnosić we wnioskach, zdobywając pieniądze  

z różnych źródeł tylko na drogi i ulice gminne. Tu poszerzyłem informacje dla radnych nowych. 

O drobnych pracach takich jak znaki, uzupełnienia nie będę informował. Co miesiąc wypłacamy 

dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców przede wszystkim miasta i to jest mniej więcej suma 

podobna 6.600 zł. Tyle mieszkańcy otrzymują decyzjami, w których te kwoty są około od 50 do 

250 zł miesięcznie. Część mieszkańców o niskich dochodach otrzymuje taką dotację, pomoc  

z samorządu. To nie jest pomoc państwa. To są nasze pieniądze, nasze podatki, ale realizujemy 

ustawę sejmową sprzed 10-ciu lat, z którą  już się nie zgadzam, uważam, że powinno to być 

poddane ocenie publicznej, ocenie społecznej, politycznej i sejm powinien to zrewidować. To już 

jest wydawanie pieniędzy nie zawsze efektywnie i to też informacja pod kątem nowej Rady.  

Gdyby były pytania dotyczące ulic, dróg to będę rozszerzał.  

Inwestycje kubaturowe - które jeszcze teraz realizujemy, kontynuujemy i przymierzamy się jakby 

do nowego roku.  Po pierwsze największa, najważniejsza inwestycja w tym roku – rozbudowa 

Niedźwiady o nowe sale dydaktyczne, o budowę sali gimnastycznej i modernizacja budynku 

przedszkola, który tam jest - jesteśmy na finiszu, można by powiedzieć, że są to prace 

organizacyjne, estetyczne, wykończeniowe. Zewnętrzne grubsze zostały wszystkie wykonane. 

Sądzę, że po świętach firmy wykonawczej już tam nie powinno być. Będziemy mieli okres 

oddania do użytku dokumentacyjnego, papierowego, który powinien się gdzieś pod koniec 

stycznia zakończyć decyzją na użytkowanie. Jeśli ta decyzja będzie to będzie jakaś uroczystość. 

Sądzę, że zawieziemy całą Radę pokazać, bo warto to zobaczyć, to jest efekt pracy ostatniego 

roku. Przypominam, że w podobnym czasie rok temu, na początku listopada, rozpoczęta była ta 

inwestycja poprzez wykopy pod ławy fundamentowe, fundamenty i oddajemy w ciągu jednego 

roku. Dużo ta inwestycja kosztowała zdrowia przede wszystkim pracowników Referatu rozwoju 

gospodarczego, wiceburmistrza Kuraszkiewicza. Dużo było zabiegów o dodatkowe środki. Te 

środki były marniutkie, pozyskane z zewnątrz. Różne przyczyny tego były, przede wszystkim, że 

ten program był spadowy. On się kwalifikował dopiero po uzbieraniu pieniędzy z resztówek  

z programów, które były podstawowe wcześniej, ale te programy nie dotyczyły inwestycji 

gminnych, o czym wie doskonale pan Nowakowski bo na początku na różne sposoby próbował  

z tego działu pieniędzy europejskich, oświatowych znaleźć możliwość środków na budowę 

szkoły, taki był pierwszy tytuł planu w Brzezówce. To się nie udało, bo cel był inny – szkoły 

ponadgimnzjalne. Rzeczywiście szkoły ponadgimnazjalne miały możliwość zdobycia dużych 

pieniędzy. Nasze szkoły ponadgimnazjalne te środki wzięły, dosprzętowiły, rozbudowały, 

państwo widzicie, chwała samorządowi powiatowemu tamtej kadencji bo przybyły sale 
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dydaktyczne, wyposażenie, budynki. My skorzystaliśmy niewiele bo takie były priorytety 

samorządu  wojewódzkiego a przede wszystkim rządu i komisji europejskiej. Na święta powinien 

być oddany już na gotowo budynek przedszkola w Niedźwiadzie. Ten budynek wykonywała inna 

firma - Spółdzielnia Pokój. Na zasadach porozumienia wyrwaliśmy to firmie, która wygrała 

przetarg bo pewnie jeszcze dziś roboty na tym przedszkolu by się przeciągały na nowy rok i to 

była chyba dobra decyzja. Jeśli tylko jest szansa staramy się tak działać by różne roboty 

budowlane, remontowe były wykonywane przez podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie 

miasta i gminy Ropczyce. O kasie na tą szkołę sumarycznie będę mówił gdzieś w lutym, wtedy 

kiedy podsumujemy, zamkniemy i rozliczymy. W każdym razie mamy zgodę na przeniesienie na 

wszelki wypadek na miesiąc luty końcowych rozliczeń i końcowych wypłat z ministerstwa sportu 

na budowę sali gimnastycznej już niewielka kwota została, i  również z pieniędzy z Regionalnego 

Programu Operacyjnego co do końca wczoraj uściśliliśmy na spotkaniu z panem dyrektorem. 

Szkoła będzie piękna, też dlatego że  obok szkoły oddaliśmy w ostatnich dniach, 2 grudnia był 

przedstawiciel ministerstwa edukacji, plac zabaw – ostatni plac zabaw przy każdej szkole. Ten 

kosztował 236 tys. zł, otrzymaliśmy dotację 108 tys. zł. Jest piękny plac zabaw, na którym, jak 

widziałem dzieci z klas pierwsza, druga, trzecia, czwarta, korzystają i są bardzo zadowolone. 

Sądzę, że to był bardzo dobry program który realizowaliśmy wspólnie z rządem w tej gminie. Bo 

wszystkie takie szkoły mają mniejsze czy większe place zabaw w zależności od liczby dzieci od 

zerówki do klasy IV-tej. Przy tej szkole brakuje przede wszystkim parkingu, brakuje jeszcze 

obiektów sportowych i terenu. Wysoka Rada wie, że pracujemy nad szczegółowym planem 

zagospodarowania dla terenów przyległych. Spodziewam się, że do maja uchwała Rady będzie - 

kończąca ten szczegółowy plan. A w międzyczasie pewnie już będziemy  pilotowali te obiekty 

przez inne zlecenie, jeśli Wysoka Rada zapisze w budżecie na koniec stycznia odpowiednie 

kwoty. Zmierzamy do tego by szukać pieniędzy w tym kontrakcie podpisanym przez marszałka 

na budowę tego stadionu. To byłoby chyba realizowanie oczekiwań i trochę obietnic samorządu  

i oczekiwań dzieci i młodzieży w Niedźwiadzie, która nie posiada nawet dobrego klepiska, w tak 

dużej miejscowości na pewno jest to powodem do zazdrości w stosunku do Małej, do Łączek.  

Z innych spraw jeśli chodzi o kubaturowe inwestycje, jak jestem przy Niedźwiadzie to, nasi 

pracownicy wraz z przyszłym być może zleceniobiorcą analizują poprzez ocenę technicznego 

orzecznictwa możliwości nadbudowy nad budynkiem w Niedźwiadzie Górnej, który pełni dziś 

funkcję przedszkola i zerówki. Gdybyśmy przyjęli zasadę, że chcemy w każdej miejscowości czy 

w prawie każdej miejscowości zabezpieczyć lokum pod przedszkole dla dzieci trzy  

i czteroletnich, to Niedźwiada Górna nie ma takiej możliwości, albo wprowadzamy drugą zmianę, 

albo zrobimy nadbudowę. Czy da się zrobić tą nadbudowę to ocenią rzeczoznawcy. Jak się da 

będziemy przekonywać Wysoką Radę by zapisać odpowiednie środki finansowe i będziemy 

szukać tych większych środków finansowych w programach europejskich. Jest tam ponoć taka 

furtka, że można by łączyć program miękki z programem twardym poprzez dotacje  

z wojewódzkiego urzędu pracy na elementy przedszkoli czy tego typu projektów miękkich na lata 

dwa, czy trzy, inwestycje w postaci rozbudowy, modernizacji, nie czystej budowy. Szczegółów 

nie znamy, będziemy się temu przyglądali. Dedykuję to już Mariuszowi Wośko, bo to jego 

zadanie i jego miejscowość. Podobnie mógłbym ocenić przyszłą perspektywę dla przedszkola  

w Lubzinie z tym, że tu jeszcze nie podejmujemy takich działań bo musimy sobie odpowiedzieć 

na pytanie co w Lubzinie pierwsze, mamy czas do końca stycznia, pan przewodniczący wie  

o czym mówię i pan radny drugi też wie o czym mówię, będziemy to razem w ramach komisji 

analizować. Z ważnych spraw, jeśli chodzi o inwestycje jakby kubaturowe to z radością podzielę 

się informacją, że minister sportu przesłał kilka dni temu, zaakceptowaną i podpisaną przez niego 

zgodę na aneks do głównej umowy wyrażającej przyzwolenie na nasz wniosek dotyczący 

zamiany 530 tys. z remontu zewnętrznego basenu krytego na przebudowę, modernizację 

wewnątrz. To jest sytuacja, która pozwala nam dzisiaj zapisać, że z dwóch źródeł, narodowego 

funduszu i  ministerstwa sportu na przyszły rok mamy kwotę około 2 miliony 250 tysięcy dotacji, 

do tego musimy wyłożyć około milion z własnego budżetu, do tych dwóch dotacji, bo są 

powiązania finansowe. Na dziś zadanie, które stoi przed dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji  
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i przed panią kierownik Referatu rozwoju gospodarczego to dobrze przygotować projekt  

i przetarg na modernizację tego basenu na kwotę około 3 miliony dwieście do 3 miliony trzysta  

i powinniśmy wrócić po części standardem do w chwili obecnej oddawanych basenów, całkiem 

się nie da ale to jest jednak duża kwota i bardzo się cieszę bo po 15 latach użytkowania  

w warunkach takiej temperatury i wilgotności wszystko się niszczy i ten budynek też już jest 

trochę wypracowany. Jeszcze kwestia Niedźwiady. Sprawa wody, studni głębinowej i wodociągu 

dla tego obiektu szkolnego ale też i w razie czego do dodatkowego zasilania wodą części 

Niedźwiady Dolnej i środkowej. Do końca maja przyszłego roku powinniśmy mieć zamknięte 

sprawy wszystkie i te projektowe i te wykonawcze i  pozwoleniowe na ujęcie tej głębinowej 

studni o głębokości 100 metrów i szkoła powinna mieć zapewnioną wodę. Referat robi wszystko  

i wykonawcy tych projektów by ta sprawa fizycznie bez może jeszcze wszystkich dokumentów 

była możliwa do podłączenia wody w zimie, w przypadku gdyby wystąpiła w zimie jakaś susza  

i problem z zabezpieczeniem wody dla szkoły. Chcę powiedzieć radnym żeby uspokoili 

mieszkańców, którzy są odbiorcami  tego wodociągu, że oddanie szkoły do użytku, które nastąpi 

po feriach nie przyczyni się do braku wody w ich kranach, powinniśmy na ten czas zdążyć  

z  włączeniem do sieci wodociągu wody z ujęcia głębinowego i to wszystko razem będzie 

kosztowało na pewno w granicach ponad 100 tys. zł oprócz tego co już wydaliśmy na 

projektowanie i wykonanie odwiertu głębinowego. Oddaliśmy już na gotowo kanalizację 

deszczową z rejonu ulicy Sportowej czyli nowo wybudowanych trybun, otoczenia, okolicy. Ta 

kanalizacja deszczowa pozwoli podzielić spływ wody i być może odblokować obawy 

mieszkańców w tym rejonie, że przy opadach na pograniczu oberwania chmur ich zaleje, dzisiaj 

mogą spać spokojnie. To się udało zrobić dzięki zgodzie mieszkańców i szybkiej działalności 

naszych służb ale i też dobrej pracy wykonawcy – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Panu 

prezesowi dziękuję, oferta była przyzwoita, nie za droga, wykonawstwo było dobre. Bardzo się 

cieszę – temat jest załatwiony. Trwają prace projektowe nad poważnymi zadaniami. Między 

innymi  analiza już trochę wstępnych koncepcji - przy udziale państwa i sołtysów  

i przedstawicieli mieszkańców  - kanalizacji Gnojnicy Woli i Dolnej oraz projekt wodociągu  

w Łączkach Kucharskich. Z informacji wczorajszych wiemy już, że będzie bardzo trudno zdobyć 

z tej nowej perspektywy finansowania, środki finansowe na poważne inwestycje kanalizacyjne. 

One będą ale jeśli dziś byśmy liczyli i byśmy dodawali otuchy mieszkańcom, że tych pieniędzy 

jest tak dużo dla Podkarpacia i dla Polski o czym mówią media, że wszystkie takie sprawy 

pozałatwiamy jak realizacja gotowych już wykonanych przez gminę projektów technicznych 

kanalizacji z pozwoleniami, to ja w to nie bardzo wierzę. A z naszych dochodów to jest 

niemożliwe. Projektujemy nowe miejscowości ale jestem świadom, że będzie bardzo ciężko 

zdobyć w tych warunkach gdzie dla komisji europejskiej i chyba polskiego rządu są inne 

priorytety niż ochrona środowiska. Idziemy w wieś dlatego że uważam, że trochę łatwiej będzie 

zdobyć pieniądze na tego typu infrastrukturę w warunkach wiejskich czyli z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. To są dwa istotne programy niezależne od siebie i są inne warunki 

brzegowe dla składanych wniosków. Z tym, że chcę zaznaczyć, że nie ma możliwości dostać 

środków finansowych wprost z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę kanalizacji jeśli 

nie ma tam wcześniej wodociągu. Więc to, że się udało wybudować wcześniej wodociąg dla 

Gnojnicy jednej i drugiej to teraz jest szansa być może żeby z tego samego programu gdy 

będziemy na czas gotowi, z projektem i z pozwoleniem bo dziś mamy dobre umowy i może 

dobrze zaczętą koncepcję ale jak znamy życie tego typu projekty robi się i trzy i cztery lata. Oby 

ten czas nie dotyczył tego projektu. Gdyby były pytania czy wnioski w sprawach inwestycji to 

będziemy uzupełniali. W tym okresie kupiliśmy pod potrzeby budowy infrastruktury chodnikowej 

3 małe powierzchnie za kwotę 7 i pół tys. zł. Ale sprzedaliśmy znacznie więcej bo 

zakontraktowaliśmy i sprzedaliśmy budynek komunalny - byłą starą pocztę w Lubzinie za kwotę 

100 tys. zł na okrągło. Najprawdopodobniej gdyby nikt nie kupił to byśmy musieli przydzielić 

rodzinie, mogłyby być problemy z utrzymaniem tego budynku, być może spadłoby to na barki 

podatnika, z tym, że trudno byłoby taki budynek, który nie ma prawie żadnej powierzchni poza 

budynkiem przydzielić rodzinie, bo gdyby można było rodzinie wielodzietnej przydzielić to 
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byśmy mogli się pogodzić z kosztami, z utrzymaniem itd.. Duża działka w okolicy cukrowni  

o powierzchni półtora hektara została sprzedana za cenę 387 tysięcy, ale podatek VAT od 

transakcji musimy zapłacić. To nie chodzi tylko o to, że dochody są realizowane, ale że jak 

przedsiębiorca kupił i zapłacił z VAT-em prawie 400 tys. to jestem przekonany, że swój projekt 

będzie chciał realizować a to oznacza w przyszłym roku może miejsca pracy i inwestycje i o  to 

chodzi. Łąka przestanie być kosztem bo co roku trzeba było kosić dwukrotnie i nie przynosiła 

żadnych dochodów. Mamy ostatni przetarg 17 grudnia, chcemy sprzedać udział w mieszkaniu ½, 

w mieszkaniu w Rzeszowie za 99 tysięcy i mamy 3 nieduże działki, jedną rolną w Łączkach  

i dwie na Granicach, które mogą być działkami budowlanymi. Chcemy to sprzedać, jeśli to by się 

udało to zbliżylibyśmy się do planu aczkolwiek trochę by brakło ale niedużo do dochodów 

majątkowych w tym roku z tego działu. Wpłynęło 15 wniosków o wydanie decyzji 

mieszkaniowych, usługowo-handlowych, wydaliśmy 9 takich decyzji – to jest częściowy 

przedmiot pracy Referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Nowym członkom 

Rady mógłbym wymienić kilka operacji dotyczących rozliczenia inwestycji, które prowadzimy 

przy udziale środków europejskich, to czym się zajmuje Referat rozwoju i promocji inwestycyjnej 

pana kierownika Mariusza Wośko. Jest tych zadań kilkanaście. To są różne kwoty, które płacimy, 

zaciągamy pożyczki w imieniu jakby pośrednika czyli samorządu wojewódzkiego, wysyłamy 

informacje żeśmy zapłacili, przyjeżdżają kontrole, rozliczają te zadania w sensie fizycznym  

i również w sensie dokumentacyjno-papierowym, ocena pozytywna, to idzie do płacenia, tymi 

płatnikami to czasami jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji gdy sprawa dotyczy rozwoju 

obszarów wiejskich, w innym przypadku budżet Urzędu Marszałkowskiego jako płatnik środków 

z Regionalnego Programu Operacyjnego. Więc jeśli państwo usłyszycie czy przeczytacie w być 

może poczytnym tygodniku „Reporter”, że największa gmina w powiecie znowu zaciąga kolejne 

pożyczki i to pod koniec roku, to oni bankrutują to nic z tych rzeczy. Mamy takie prawo i musimy 

to zrobić, że jak żeśmy oddawali inwestycję na przykład ujęcie wody w Lubzinie gdzie mieliśmy 

dotację w wysokości około miliona i wiele innych dotacji to najpierw musimy zapłacić wszystko, 

również i za pieniądze europejskie, czy ze środków obszarów wiejskich i żeby zapłacić to jest 

zgoda i to robią wszyscy, każda gmina, każdy samorząd, pożyczamy na ten okres dopóki nam nie 

zwrócą tych dotacji i oddajemy. Te środki finansowe nie liczą się do zadłużenia, przyjdzie kasa na 

koniec roku to oddajemy tą pożyczkę w danym banku, jeśli nie przyjdzie na koniec roku to 

przyjdzie w lutym, przyjdzie w marcu, mamy prawo - Wysoka Rada dała nam uchwałą 

przyzwolenie tego typu – pożyczki krótkoterminowe, cztero-, pięciomiesięczne i więcej. Takich 

zadań jest wyliczonych prawie 12. Wspomnę, że w jednym projekcie: Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy to oznacza projekt na który otrzymaliśmy dotację około 

milion dwieście na zakup około chyba 230 paru komputerów plus później mieliśmy zgodę na 

jeszcze 40 parę komputerów, już je zakupiliśmy, te komputery, jeszcze raz dla wiadomości 

radnych powiem, poszły do szkół, przedszkoli i do osób fizycznych, dzieci z rodzin które mają 

niskie dochody na osobę i dzieci mają dobre wyniki w nauce i rozliczając się musimy zapłacić 

819 tysięcy i poczekać aż przyjdzie zwrot tych środków finansowych z Warszawy. To jest też 

program europejski ale kto inny jest płatnikiem, nie Rzeszów. I takich zadań jest wiele, jeszcze 

łącznie z trybunami stadionu, których kończymy rozliczenie, wymienioną Niedźwiadą, Kolonią. 

Już przyszedł czas do składania wniosków na przyszły rok i Referat złożył wniosek o dotację na 

modernizację domu kultury w Witkowicach na kwotę 981 tysięcy. Jeśli dotacja będzie przyznana 

to pewnie będziemy się mocno zastanawiali czy z niej skorzystać i rozpocząć modernizację, czyli 

rozpocząć przygotowania do ogłoszenia przetargu itd. Jeśli dotacji nie dostaniemy to komisje 

będą miały poważny problem czy jesteśmy w stanie w tym roku, który przyjdzie sami z własnych 

dochodów bez dotacji uzyskać możliwość finansową do pełnej modernizacji, która będzie 

kosztowała około milion dziewięćset z kosztorysu, a pewnie fizycznie około milion sześćset. Też 

pytaliśmy o możliwości sfinansowania części tej inwestycji ze środków europejskich – marne 

szanse. Gdyby to był obiekt zabytkowy to zupełnie inny temat. Taki jak ten, to prawie zabytek bo 

tak wygląda, ale nie zabytek bo mimo wszystko za młody. Zaprzyjaźniony i trochę z nami bo wie 

co to Ropczyce, wiceminister pierwszy kultury, który również pełnił funkcję głównego 
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konserwatora został marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, jak nie marszałkiem to 

przewodniczącym rady i pewnie od paru dni nie jest tym wiceministrem, który stawiał kropkę nad 

i, albo prawie stawiał bo zawsze jeszcze jest minister, który musi zatwierdzić i może powiedzieć 

nie tu ale tu. Przypominam, że z tego tytułu poseł Bury pomógł nam załatwić dla Niedźwiady 700 

parę tysięcy złotych bo pewnie do dziś byśmy się zastanawiali czy takim zakresem szerokim 

objąć remont tego budynku. Podobny dylemat będziemy mieli przy Gnojnicy Woli bo mamy 

wstępnie przyznane z programu rządowego w skrócie schetynówka na przebudowę ciągu dróg 

oraz modernizacji połączeń dróg gminnych z drogą powiatową w Gnojnicy i połączenia z dwoma 

gminami, dwoma miejscowościami, kwotę półtora miliona dotacji (bez 15 tys.) ale musimy 

wyłożyć półtora miliona. Jeśli nam powiat nie pomoże to nie wiem czy się z tego zadania nie 

wycofamy. Ale wierzę, że jak z odpowiednią argumentacją  przekażemy pismo do starosty, że my 

w projekcie budżetu uwzględniliśmy w wysokości 600 tysięcy pomoc dla powiatu w budowie 

chodników przy drogach i ulicach powiatowych, na których za zgodą powiatu mamy już gotowe 

projekty i pozwolenia i nie wolno żeby one się zdezaktualizowały to w drugą stronę powiat na 

pewno przychyli się do naszej prośby i 50% tej kwoty, którą musimy wyłożyć też przyzna i to 

będzie wiążące dla radnych i Rada się zgodzi  zapisać w budżecie taką kwotę. Więc już dedykuję 

kierownikowi Drozdowi żeby odpowiednie wystąpienie mniej więcej takie w opisie 

przygotowywał dla pana starosty. W czynach się uwidacznia wola współpracy a nie w słowach. 

Można dużo mówić, że współpracujemy ale czyny decydują o woli a nie słowa.  Jeśli chodzi  

o pomoc społeczną to informuję Wysoką Radę, że powołałem nowego kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pana Wiesława Rygla, który do tej pory pełnił funkcję 

dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Ta funkcja wakowała od paru miesięcy i sądzę, że 

kompetencje Powiatowego Urzędu Pracy a kompetencje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej są tak bliskie, że przy wykształceniu i doświadczeniu kierownik sobie poradzi z tymi 

tematami wchodząc jakby z marszu w kompetencje śp. pani Joasi, która pełniła tą funkcję  

w Ropczycach bez mała 20 lat. Chcę w ten sposób podkreślić te 20 lat, że jeśli na funkcjach 

kierowniczych na terenie miasta są kierownicy, czy dyrektorzy, czy prezesi zaangażowani  

i odpowiedzialni to się ich nie wymienia, nie ma tak, że jak ktoś mieszka w Sędziszowie, czy  

w Rzeszowie to jest źle widziany w Ropczycach. To jest ten przykład – aż do śmierci, szkoda, że 

ta śmierć nastąpiła przedwcześnie. Życzę panu kierownikowi Ryglowi żeby miał z tej pracy 

satysfakcję i żeby Rada była przychylna dla potrzeb na przyszły rok, dla potrzeb osób 

potrzebujących,  to są znaczące środki finansowe, w projekcie budżetu, przy skali dochodów  

w granicach 70-ciu paru milionów złotych, około 12 milionów złotych to jest budżet tej jednostki. 

A więc jest duża odpowiedzialność, kilkadziesiąt etatów i niezwykle wrażliwa praca gdzie 

decyzje muszą być wyjątkowo poprzedzone dobrym rozeznaniem celowości przyznawanych 

publicznych środków finansowych. Sądzę, że kierownik Rygiel jest przygotowany do pełnienia 

tej funkcji. Skupię się jeszcze na jednym zdaniu przy pomocy społecznej. Podjęliśmy wspólnie 

decyzję, że poprzez  zasiłek celowy remontujemy w chwili obecnej dach na budynku pana, 

starszej osoby z Lubziny, który mieszka we własnym domu, który się wali, rodzina daleko i nie 

bardzo się pali do udzielania pomocy z uwagi na swoje środki pomocowe, było parę dylematów, 

czy do DPS-u i gdzie, starsza osoba mówi nie, czy kontener, jak kupić, czy wydzierżawić, 

wszystkie procedury nie bardzo, a  społeczność w tym sołtys, któremu dziękuję za rozpoznanie 

sprawy, bo lepiej przewidzieć i podejmować decyzje w jakiejś perspektywie niż podejmować 

decyzje gdy się na przykład dach zawali. Myślę, że na święta dach będzie zrobiony i ten człowiek 

będzie mieszkał, a kierownik podejmie decyzję o przyznaniu środków celowych. A temat załatwia 

pan kierownik Józef Drozd. Proszę zauważyć, że przy pewnych sytuacjach kilka referatów czy 

jednostek współpracuje żeby załatwić temat. Jest temat – krótka narada – jest zespół, podział 

czynności i wszystko razem ma być zadanie zrealizowane. Wciąż mamy problemy ludzkie, 

również i lokalowe. Dzisiaj rano pierwsza w kolejce, jak tylko przyszedłem, pani mówi, że 

jednostki straży jeszcze dogaszają pożar jej domu, spalił się, ona nie ma gdzie mieszkać, 70 lat, 

odesłałem ją do pana Rygla i zapewniłem ją, że za 2 tygodnie jak przyjdzie postaramy się znaleźć 

jakąś propozycję lokum – mieszkania socjalnego dla niej, a dziś perspektywa jest taka, że mamy 
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zabezpieczone w DPS-ie w Lubzinie zawsze na kilka lub kilkanaście dni mieszkanie dla rodziny, 

która się znajduje w takiej sytuacji. Pani powiedziała, że 2 tygodnie przetrwa w innych 

warunkach, zaaprobowałem a za 2 tygodnie będziemy rozmawiać o nowym lokum, a jeśli nie ma 

na przykład na kupno chleba to trzeba pomóc do najbliższej renty, więc temu służą nasze zasiłki 

celowe żeby w takich sytuacjach pomagać. Wciąż życie niesie takie różne przypadki. Kultura.  

Biblioteka. Stoi przed nami też decyzja w kontekście nowej perspektywy finansowania Unii 

Europejskiej środków, które są możliwe do zdobycia na zabytki, na modernizację zabytków pod 

kątem współpracy z samorządem powiatu nad poważnym remontem budynku A – tego z cegły tak 

zwanej Kasy przedwojennej, budynku Zespołu Szkół, który stoi naprzeciw budynku Zespołu 

Szkół Agrotechnicznych. Najpiękniejszy zabytkowy budynek w Ropczycach wymaga kapitalnego 

remontu. Taki kapitalny remont będzie kosztował siedem, osiem milionów, może się nawet mylę  

i zaniżam. I mógłby być najpiękniejszym obiektem w Ropczycach. Ktoś musi podjąć trud 

przygotowania projektu modernizacji i złożenia aplikacji o środki europejskie. Nie ma czasu bo 

pierwsze rozdanie, później zostaną resztówki. Dzisiaj to jest temat co do, którego należałoby się 

spotkać z nowym starostą i porozmawiać, czy wy się bierzecie za ten temat czy nam oddajecie, 

sprzedajecie za jakieś pieniądze, nie wiem jakie, ale nie za rynkową wartość, chociaż rynkowa 

wartość jest taka jaką ktoś w danej chwili chce dać za coś, za konia, za samochód, za działkę, za 

obiekt. Jeśli ktoś chciałby ten budynek kupić i dostosować go na przykład do działalności 

usługowej, wiedząc, że musi włożyć siedem, osiem milionów to wartość tego budynku jest 

milion. Milion jestem dzisiaj gotów zdeklarować samorządowi powiatowemu, a nawet jestem 

gotów zrezygnować z poboru miliona złotych należnego nam podatku od starosty jako 

przedstawiciela skarbu państwa, jeśli oddadzą ten budynek. Informuję Wysoką Radę, w kuluarach 

się mówi, że wycofałem notę obciążeniową i komornika z samorządu powiatowego od starosty na 

kwotę milion kwota podstawowa i około 300 tysięcy odsetek bo nie chcę robić krzywdy nowemu 

staroście bo być może brakłoby na grudniowe pobory przed świętami pracownikom samorządu 

powiatowego i instytucji okołopowiatowych. Ale w związku z tym, że te dochody były zapisane 

po stronie dochodów samorządu miasta i gminy Ropczyce to mamy bardzo duży problem. 

Pomogliśmy nowemu staroście na starcie bo wojewoda umyła ręce, pismo, które dostał starosta 

od wojewody mam do wglądu, wojewoda odpowiedziała, panie starosto pan o tym wiedział od 

roku należało robić działania żeby te pieniądze pozyskać, dzisiaj jak pan nie ma to sorry. Mówię 

w skrócie takim językiem bardzo opisowym. Pan starosta przysłał na negocjacje wicestarostę  

i postanowiłem, no dobrze wycofamy to, bierzemy w cudzysłowie na swoją klatę, brak miliona 

złotych w budżecie gminy. Więc Wysoka Rado i sołtysi proszę nie dociągajcie struny wydatków, 

kierownicy o tym wiedzą bo nam w dochodach brakuje miliona i musimy sobie jakoś poradzić. 

Bo nie mogą być zagrożone płace wszystkich pracowników, wszystkich jednostek 

organizacyjnych gminy w tym szkoły, przedszkola, kultura, pomoc społeczna, urząd miejski  

i pochodne od tych płac czyli ZUS. To jest podstawowa rzecz. Zrobiliśmy duży gest – wycofałem 

komornika, jeden ruch i pieniądze są na naszym koncie i wszystko jest zgodne z prawem. Mamy 

jako gmina tytuł wykonalności, wyrok sądowy w tej sprawie. Ale możemy się zamienić, jak już 

sobie poradzimy, bo po analizie z panią skarbnik doszliśmy do wniosku, że zaciągając mocno 

pasa do końca roku wyjdziemy jakoś na 0, nie będzie szkód w działalności gminy bez tego 

miliona złotych. Ale jestem gotów na przykład być może zaproponować starostwu, że za ten 

milion przejmiemy budynek A, po to żeby przygotować bardzo szybko projekt modernizacji  

i aplikację o środki na jego realizację. To byłoby 85% środków jeśli nasz projekt byłby na tyle 

mocny żeby przeszedł. Mamy podstawę ku temu, że gdybyśmy tam chcieli zaproponować 

powiatową i miejską i akademicką bibliotekę czyli razem połączyć dla tego środowiska  

i powiatowego i naszego to byłyby dodatkowe punkty przy aplikacji. W rozmowach różnych 

przekazuję te informacje bo Rada powinna wiedzieć nie tylko na dziś ale i wyprzedzająco o co 

gdzie chodzi. Kończąc chciałbym powiedzieć, że spotkamy się na pewno przed świętami  

w ramach komisji jeśli tylko Biuro Rady Miejskiej uzna w uzgodnieniu z przewodniczącymi dziś 

wybranych komisji, że przed świętami jeszcze zaczniemy pierwszą rundę negocjacji 

przedłożonego państwu projektu budżetu na przyszły rok, druga runda po świętach. Tak żebyśmy 
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wyrobili się z oceną projektu budżetu do 20 któregoś stycznia, a pod koniec stycznia musimy 

budżet zatwierdzić, to jest termin zawity. Nie będzie łatwo bo zobaczycie państwo jak się to 

wszystko rozłoży na czynniki pierwsze, przeanalizuje dochody, mamy tylko z jednego źródła 

podanego przez ministra finansów, podatku dochodowego od osób fizycznych mniej 2 miliony 

niż w tym roku i nie wiemy dlaczego i nie możemy tego dojść. Ale jest mniej i koniec kropka.  

A podatki nasze lokalne zamroziliśmy i sądzę, że to była słuszna decyzja poprzedniej Rady. 

Widzimy, że inne Rady nawet  te nowe podejmują podobne decyzje. Więc nie będzie łatwo 

spełnić wszystkie nasze oczekiwania więc będziemy to analizowali. Gdyby w tym gremium nie 

było okoliczności spotkania się razem wszyscy, bo będziemy rozważali spotkanie przed świętami 

z samymi sołtysami i przewodniczącymi osiedli,  jeśli dojdziemy do wniosku, że nie ma potrzeby 

to w styczniu na pewno będzie spotkanie z przewodniczącymi osiedli i sołtysami po to żeby 

omówić budżet ale przede wszystkim żeby omówić zebrania wczesnowiosenne związane  

z wyborem nowej kadencji. Szanowni Państwo, wszystkim życzę radosnych, zdrowych świąt 

Bożego Narodzenia i pogody ducha i dużej refleksji społecznej. Pochylając się nad projektami 

pamiętajcie, że jesteście osobami publicznymi odpowiedzialnymi nie tylko za rodzinę ale i za 

wielką rodzinę, która ma 27 tysięcy mieszkańców i że decyzje wspólne muszą dotyczyć nie tylko 

mojego okręgu bo każdy z państwa reprezentuje swoją wspólnotę osiedlową czy sołecką ale dalej 

jesteście radnymi miasta i gminy Ropczyce i ta refleksja niech nas wszystkich łączy i niech będzie 

dobrym motorem do wspólnej pracy. 

 

5. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy  

ul. Żeromskiego przekazuje wszystkim radnym gratulacje oraz wyrazy uznania za wybór do tej 

rady i ma nadzieję na dalszą współpracę a w szczególności z radnymi reprezentującymi część 

osiedla tej spółdzielni. Przewodniczący Rady powiedział, że jest to oficjalne pismo, które 

wpłynęło do biura rady za które on osobiście dziękuje. Myśli, że radni też wyrażą takie 

podziękowanie.  

Brak zgłoszeń radnych w sprawach interpelacji i zapytań.  

 

6.  
Przewodniczący Rady zamknął 2 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach,  

mgr Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach. 

 

 


