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Protokół Nr XXII / 16 

z XXII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 24 marca 2016 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 – pan 

Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 12.10 – 14.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 22 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. Powitał panie i panów radnych, reprezentanta 

starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dyrektora ZOZ-u pana Mirosława Leśniewskiego, 

kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów, 

gości, pana burmistrza i jego zastępcę. 

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad. 

Porządek obrad 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.Przyjęcie protokołów z 19 i 20 sesji.  

4.Ocena stanu służby zdrowia na terenie miasta i gminy Ropczyce.  

5.Apel w sprawie intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych i realizacji inwestycji 

związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce.  

6.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

6.1.nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Rzeszowską (drogę krajową nr 94) przy Krzyżu 

Milenijnym z ul. Kolonia,  

6.2.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2000 terenu 

komunikacji – drogi publicznej, stanowiącej odcinek docelowej ulicy łączącej ul. Przemysłową z ul. 

Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ropczycach – prowadzącej do uchylenia planu,  

6.3.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 

terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach,  

6.4.przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi,  

6.5.pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej,  

6.6.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok,  

6.7.zmiany Uchwały Nr XLVI/485/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 roku  

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego.  

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

8.Interpelacje i zapytania.  

9.Zamknięcie sesji.  

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołów z 19 i 20 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokoły zostały przyjęte, przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.  

Przewodniczący Rady - samorząd gminy w swoich działaniach zajmuje się tematami nie będącymi  

w jego kompetencji ale w trosce o mieszkańców naszej gminy, jak również na wniosek mieszkańców 

podejmujemy dyskusje nad różnymi tematami i zajmujemy stanowiska dotyczące omawianych 

tematów. Dzisiejszy temat to ocena stanu służby zdrowia na terenie miasta i gminy Ropczyce. Z racji 

tego, że służba zdrowia jest w kompetencji Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w dzisiejszej sesji 

uczestniczy przedstawiciel pana starosty -dyrektor ZOZ-u pan Mirosław Leśniewski, który będzie 

mógł poinformować Wysoką Radę i tu zgromadzonych o stanie służby zdrowia na terenie naszej 

gminy i zarazem powiatu. Przed dzisiejszą sesją obradowała Komisja ds. zdrowia i porządku 

publicznego, która wypracowała pewne wnioski dotyczące służby zdrowia. Zanim przystąpimy do 

dyskusji w tym temacie prosiłbym w pierwszej kolejności o wypowiedź przewodniczącego komisji 

ds. zdrowia i porządku publicznego o wnioskach jakie wypłynęły ze spotkania tej komisji. Po tym 

wystąpieniu jeżeli ktoś z radnych chciałby do tych wniosków coś dołożyć będzie mógł zająć 

stanowisko. Następnie odniesie się do tego pan dyrektor, a na końcu burmistrz.  

 

Radny pan Andrzej Rachwał – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, panie 

dyrektorze. Został zaproszony pan starosta ale dziękujemy, że pan dyrektor w jego imieniu 

przyszedł. Co prawda mieliśmy do niego kilka uwag jako osoby kompetentnej, gdyż coraz częściej 

pojawiają się w społeczeństwie różnego rodzaju zapytania i są odpowiedzi czasem w prasie, czasem 

osób według nas nie do końca kompetentnych, chcielibyśmy je bezpośrednio usłyszeć. Są takie 

wnioski wysnute na ostatniej komisji, które prosilibyśmy, żeby pan dyrektor troszeczkę wyjaśnił  

w miarę możliwości, jeżeli nie, na część może nam pan w przyszłości odpisze albo nam starosta 

przekaże. Tak jak pan przewodniczący powiedział nie jest w naszej kompetencji służba zdrowia, 

ewentualnie podstawowa opieka zdrowotna ale ze względu na to, że najczęściej radni gminni są 

zapytywani o różnego rodzaju tematy związane ze służbą zdrowia, po przeprowadzonej analizie 

mam kilka pytań, jeżeli by pan dyrektor był w stanie odpowiedzieć to bardzo bym prosił. Może 

zacznę od pierwszego tematu - jak wygląda sytuacja w tej chwili realizacji modernizacji, 

dostosowania szpitala do podstawowych wymogów, które zostały przedstawione. Z tego co się 

orientujemy ma być dostosowanie do odpowiednich wymogów unijnych i narodowego funduszu.  

W jakiej fazie to jest, czy jest jakiś harmonogram rozbudowy czy przebudowy. Czy są prawdą 

pogłoski, że ma być kupiony od Filtrów budynek administracyjny i modernizowany, czy jest coś na 

rzeczy, czy to jest tylko pogłoska. W czasie przeprowadzonej komisji dyskutowaliśmy, że jakoś nam 

nie bardzo pasuje, żeby stary budynek był dostosowywany w takim stanie w jakim on jest w tej 

chwili na budynek szpitala. Ewentualnie czy jest brana pod uwagę możliwość budowy jakiegoś 

nowego budynku. Następna sprawa to dostępność do lekarzy specjalistów. Z wniosków jakie 

wypłynęły na komisji okazuje się, że są jednak długie okresy oczekiwania przede wszystkim bardzo 

ciężka możliwość zarejestrowania się do tych specjalistów. Kolejki są przeważnie w nocy, jest to 

druga czy trzecia godzina. Okazuje się, że jest 5 osób zarejestrowanych, reszta niestety nie. Jest to 

wielka bolączka. Nie mówię, że do wszystkich specjalistów ale do niektórych na pewno. Z tego co 

się zorientowałem do kardiologa, jest możliwość zapisania się na lipiec czy sierpień, wydaje mi się 

to trochę za długo. Następna sprawa która wyniknęła to jak gdyby skarga jednego z radnych, że  

w poradni dziecięcej są przyjmowani jednocześnie dorośli i dzieci. Ja akurat nie jestem tego w stanie 

potwierdzić bo nie byłem tam ale jeżeli lekarz rodzinny jest też lekarzem pediatrą w tym samym 

czasie przyjmuje dzieci i dorosłych. Z naszej strony jest wniosek, żeby spróbować to wyregulować 

bo jest to według nas niewłaściwe.  Czasem niepotrzebnie zdrowe dzieci, które przychodzą na jakieś 

badanie mogą się od dorosłego zarazić a druga sprawa to kolejki się wydłużają a dziecko jest 

niecierpliwe. Starszy jeszcze wytrzyma ale dziecko raczej nie powinno ze starszymi czekać  

w kolejce. Następna sprawa to sprawa ZOL-u, czy jest jakaś możliwość zwiększenia tam liczy 

miejsc. Tutaj mieliśmy też taką petycję do pana starosty, pan na pewno przekaże, czy nie byłoby 

możliwości zaadaptowania budynku, w jakiś sposób przekształcenia go, czy w ogóle dostosowania 
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budynku, który jest w Niedźwiadzie gotowy, który jest częściowo ośrodkiem zdrowia ale  

w większości jest niewykorzystany. Kiedyś była tam forma zakładu opiekuńczego. Czy nie byłoby 

możliwości finansowej pozyskania jakiś funduszy na zmodernizowanie tego budynku i przywrócenie 

go do łask, żeby tamta strona była w jakiś sposób zabezpieczona pod względem opieki zdrowotnej  

w większym stopniu, tak jak się stało w Lubzinie, gdzie za finansowaniem gminy został 

wyremontowany w większym stopniu i rozbudowany dom strażaka w którym teraz znajduje się 

dosyć dobrze prosperujący ośrodek zdrowia, który zapewnia opiekę przynajmniej dwóm 

miejscowościom. Jeszcze jedna sprawa, która też wyniknęła na komisji to jest sprawa starzejącego 

się niestety społeczeństwa. Czy można by było brać pod uwagę budowę szpitala geriatrycznego na 

naszym terenie, którego w zasadzie nie ma w ogóle, być może pododdział ale z prawdziwego 

zdarzenia szpital przydałby się na takim powiecie dużym jak nasz bo niestety społeczeństwo się 

starzeje a rodziny coraz częściej nie chcą opiekować się, wolą zapłacić, żeby gdzieś ulokować takie 

osoby, nie mówiąc o tych, którzy nie kwalifikują się do domu opieki społecznej tylko do 

chwilowego leczenia szpitalnego ale niestety geriatrycznego. Ostatnia sprawa, która mnie osobiście 

przeraża jak słyszę o tym to jest pozbywanie się, nie wiem w jaki sposób to określić, może nie 

pozbywanie bo tego na złość nikt nie robi ale pozbywanie się specjalistów wysokiej klasy według 

naszych opinii, dobrych specjalistów do innych miejscowości. Przede wszystkim panie dyrektorze 

wnioskowalibyśmy o to, żeby tych, którzy są miejscowi, z Ropczyc, mają tu domy, rodziny żeby 

strać się, żeby oni nie odeszli a są pogłoski niestety w ostatnim czasie, że kardiolog, który jest u nas 

bardzo cenionym lekarzem ma odchodzić. Dla mnie jest to szok jak się dowiedziałem, do kogo 

potem chodzić ja nie wiem. Jeżeli byłaby możliwość pozyskania nowych lekarzy, tu z ropczyckich 

lekarzy, który kończą studia, może pomóc mieszkanie znaleźć, może jakieś rozwiązanie znaleźć ale 

nie pozbywać się, sprowadza się innych lekarzy a nasi odchodzą do innych miejscowości. Dla nas 

jest to nie do przyjęcia. Jeżeli pan dyrektor mógłby, bardzo bym prosił, żeby wyjaśnić te nasze 

wnioski. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chciałby dołożyć jakieś problemy wynikające  

z tematu nad którym w tej chwili rada pracuje. 

Nie zgłoszono chęci zabrania głosu. 

 

Pan Mirosław Leśniewski – dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - Szanowni 

Państwo pozwolicie, że może nie w kolei będę odpowiadał na pytania, które zostały mi zadane. 

Myślę, że powinienem zacząć od końca. Pozbywanie się specjalistów. Powiedział pan  

o kardiologu. Proszę państwa niestety w Polsce jest demokracja, każdy jest wolny i może decydować 

o swoim losie. Ja nie mogę panu doktorowi zabronić zakontraktowania swoich usług w innej 

miejscowości. Z tego co wiem to jest tylko jeden raz w tygodniu 2 godziny. Na chwilę obecną mogę 

pana radnego i wszystkich państwa zapewnić, że doktor zgodził się na zakontraktowanie swoich 

usług u nas na następny rok, w niezmienionej wielkości, nawet w powiększonej wielkości. Wiem, że 

przyjmuje w Dębicy, przyjmuję to z pokorą, nie mogę tego zabronić, jest wolnym człowiekiem, 

natomiast z naszej strony na pewno nie ma nic takiego, żeby się pozbywać jakichkolwiek lekarzy. 

Powiem, wręcz przeciwnie. Tylko w Ropczycach w ciągu ostatniego pół roku zaczęło przyjmować  

w przychodni trzech nowych specjalistów. Mamy nową panią ginekolog, nowego lekarza - panią 

doktor, która była endokrynologiem, nie była zatrudniona w ZOZ-ie, pracowała w ZOZ-ie jako 

lekarz POZ-u, w tej chwili prowadzi również jako drugi lekarz w Ropczycach poradnię 

endokrynologiczną i również na tą panią doktor otworzyliśmy poradnię endokrynologiczną  

w Sędziszowie Małopolskim. W tej chwili z tego co wiem jesteśmy chyba jedyną miejscowością  

w tym województwie, że do lekarza endokrynologa można się dostać prawie z dnia na dzień. Proszę 

sprawdzić, gdzie indziej kolejki są na półtora roku, u nas jest tydzień, dwa tygodnie więc myślę, że 

to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Tak samo od lutego przyjmuje drugi lekarz urolog  

i też proszę sprawdzić jakie są kolejki gdzie indziej a jakie są u nas. U nas każdy, kto się chce dostać 
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do urologa w następnym tygodniu nie ma problemu. Oczywiście jest sprawa tego rodzaju, że 

niektórych lekarzy nie ma na rynku i co byśmy nie robili bardzo ciężko takich lekarzy znaleźć. 

Mamy problem z okulistą dlatego, że doktor, który prowadził praktykę na NFZ w Sędziszowie 

zrezygnował z kontraktu z NFZ. W tej chwili na cały powiat jest jeden jedyny okulista. Nie ma siły, 

żeby wykopać spod ziemi nowego, starego emeryta, który chciałby przyjmować, nie ma szans. 

Podobna sytuacja jest na przykład z laryngologiem. Jest bardzo wielu takich lekarzy, którzy są 

pojedynczych specjalności – pulmonologia. Kardiologów już mamy kilku. Nawet w momencie, 

gdyby doktor naprawdę obraził się na Ropczyce czy Sędziszów i przestałby przyjmować to od tego 

roku mamy nowego ordynatora oddziału wewnętrznego, który jest internistą i kardiologiem. Oprócz 

tego na dyżury na oddział wewnętrzny przyjeżdża dwóch kardiologów z Rzeszowa i namawiamy ich 

cały czas, żeby również zaczęli przyjmować w poradni. Jeśli chodzi o neurologię to też namówiliśmy 

młodą panią doktor do przyjmowania w poradni neurologicznej w Sędziszowie. Być może będziemy 

mieli jeszcze jednego neurologa, który będzie przyjmował w Sędziszowie. To nie jest tak, że tych 

lekarzy ubywa. Ja nawet przed sesją rady powiatu policzyłem sobie, że w ciągu pół roku mojego 

urzędowania w ZOZ-ie zaczęło przyjmować 11 nowych lekarzy w poradniach, na dyżurach, mamy 

kontrakty z 11 nowymi lekarzami. Zrezygnowała jedna pani doktor ale ze względu na wiek. Myślę, 

że bilans jest dość doby na plus. (sprawa indywidualna) Może powiem coś o kolejkach. Ja też jestem 

zdumiony, że ludzie stoją w kolejkach od godziny czwartej dlatego, że czy taki pacjent stoi w kolejce 

od godziny czwartej czy przyjdzie na godzinę siódmą to absolutnie nic nie daje. Rzeczywiście  

w wielu poradniach jest w ten sposób, że jest mniej więcej 6-7 pacjentów nowych a bierze się to  

z stąd, że to na ogół są poradnie, w których jest bardzo wielu pacjentów ze schorzeniami trwałymi, 

długotrwale leczących się, w bezpośrednim leczeniu, czyli po pierwszej wizycie lekarz wyznacza mu 

natychmiast następną wizytę i większość tych oczek, tych przedziałów czasowych w których lekarz 

może przyjąć pacjenta już są zajęte. 5-6 jest na nowych pacjentów. Nie jest też tak, że zupełnie nie 

można dostać się do lekarza dlatego, że wszędzie na wszystkich poradniach w ZOZ-ie wiszą 

tabliczki, że o ostatecznej kolejności przyjęcia pacjenta decyduje lekarz. Po co to jest zrobione?  

Z tego względu, że jak przychodzi ktoś do lekarza czy są miejsca czy tych miejsc nie ma to ten 

pacjent jest na ogół zbadany przez lekarza i lekarz decyduje czy schorzenie jest takie, że powinno 

być przyjęte natychmiast czy może taki pacjent poczekać. Jak pan mówi o skargach ja też mam 

bardzo wiele skarg, przychodzą do mnie pacjenci, na przykład ostatnio miałem takiego pacjenta, 

którego bolała ręka i rzeczywiście mu spuchła ale pytanie czy się nagle coś stało, nie bo to bolało już 

dwa tygodnie ale on teraz już nie może wytrzymać i on koniecznie dzisiaj musi być przyjęty. Lekarz 

akurat miał 6 pacjentów i pół godziny do skończenia przyjęć. Dwa tygodnie wytrzymał, jeszcze dwa 

dni może wytrzymać. Lekarz go zbadał, nie była to nagła sprawa i nawet jakby go przyjął, tydzień, 

dwa tygodnie ta ręka by go bolała bo takie rzeczy się nie dzieją nagle. Takich skarg mamy bardzo 

wiele, co nie znaczy, że jeżeli ktoś ma potrzebę taką, że musi zostać przyjęty to nie zostanie 

natychmiast przyjęty. Między innymi to co pan mówił o POZ zasada jest taka, że może 

niekoniecznie każdy pacjent dostanie się do swojego lekarza w danym dniu, natomiast jeśli 

koniecznie chce zostać przyjęty, to danego dnia ktoś zawsze go przyjmie. Kompetentny lekarz, który 

zbada, wypisze leki, poradzi co trzeba, wystawi odpowiednie skierowanie. Z tym nie ma problemu. 

Problem jest z poradnią dziecięcą ale problem mamy tego rodzaju, że to dorośli się zarażają od 

dzieci, nie odwrotnie, to w tą stronę idzie i bywa tak, że to jest naprawdę bardzo poważne. Bardzo 

często jest tak, że jak ktoś zapisuje dziecko to również zapisuje siebie i całą rodzinę do jednego 

lekarza. Jeśli chodzi w tej chwili o przepisy NFZ nie ma rozdziału na poradnie dziecięce i dorosłych. 

Poradnia POZ-u jest jedna dla wszystkich. Tak samo już nie ma czegoś takiego jak rozdział 

pomiędzy poradnią dla dzieci chorych i dla dzieci zdrowych. Faktem jest, że my chcemy rozdzielić 

te dzieci i na przykład przyjęcia dzieci zdrowych i dzieci chorych  są przynajmniej rozdzielone 

czasowo. Nasz podstawowy problem jest taki, że to rodzice nie przestrzegają tego o co prosimy.  

W chwili obecnej już nie mamy takich możliwości fizycznych, lokalowych wydzielenia, żeby 

osobno były dzieci zdrowe, dzieci chore. Zresztą podejrzewam, że to i tak by nic nie dało bo muszą 
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być przejścia i te dzieci chore, które czasem muszą poczekać trochę w kolejce do lekarza nudzą się  

i chodzą wszędzie po całym budynku, czyli do tych dzieci zdrowych też pójdą. (sprawa 

indywidualna) Są olbrzymie, ponad kilkuletnie kolejki. Chcemy coś z tym zrobić, natomiast niestety 

finanse są takie jakie są. Jeśli chodzi o budynek w Niedźwiadzie to jest bardzo stary budynek na 

dodatek wszystkie wolne pomieszczenia to jest pierwsze i drugie piętro nie mają żadnych klatek 

schodowych i żadnych możliwości zapewnienia transportu pionowego, jaki wymaga NFZ zwłaszcza 

dla ludzi starych i obłożnie chorych. Samo wybudowanie windy, która umożliwiałaby 

przemieszczanie łóżek między piętrami to jest 300 000 zł, tylko na jedną windę. Nie mówiąc o całej 

reszcie budynku, tam w tej chwili nawet na wymianę okien jak kiedyś liczyłem potrzeba 50 000 zł, 

elewacja musi być poprawiona, ocieplona, dach musi być poprawiony, ocieplony. To co w tej chwili 

zrobiliśmy za około 50 000 zł to zrobiliśmy remont tych pomieszczeń ośrodka, który jest na parterze. 

Tam jest całkowity remont zrobiony, ten ośrodek wygląda w końcu tak jak powinien wyglądać, 

natomiast budynek z zewnątrz jeszcze nie wygląda jak powinien wyglądać ale starostwo też ma 

jakieś plany dotyczące tego budynku, w związku z czym my się wstrzymujemy, żeby nie pakować 

tam naszych pieniędzy jak możemy z zewnątrz coś pozyskać. Raczej na pewno nie będziemy tam 

rozbudowywali bo trzeba byłoby bardzo poważnie rozbudowywać ten budynek, żeby tam można 

było umieścić ZOL. Po raz kolejny byłoby to dostosowywanie starego budynku pod nowe funkcje. 

Rzeczywiście może i taniej jest wybudować nowy budynek bo dostosowywanie starego to są 

dodatkowe koszty które muszą być specyficzne chociażby dlatego, żeby dopasować się z nowym do 

starego i żeby to zszyć jakoś tak, żeby to funkcjonalnie działało. (sprawa indywidualna)  

 

 

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

Rado, panie dyrektorze ZOZ-u, szanowni państwo przewodniczący, radni kierownictwo gminy. 

Chciałbym podziękować panu przewodniczącemu, prezydium rady, komisji zdrowia za temat nad 

którym debatujemy. Wielki Tydzień ale myślę, że to bardzo wrażliwy, bardzo blisko ludzi temat 

dotyczący opieki zdrowotnej na terenie miasta i gminy Ropczyce i też Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego. Dziękuję też panu dyrektorowi Leśniewskiemu, że znalazł czas i przedstawił nam 

informację na temat obecnego stanu opieki zdrowotnej, tej podstawowej jak i specjalistycznej i te 

kwestie organizacyjne, techniczne związane ze szpitalem. Gdybym ja miał odnieść się do informacji 

zawartych w wystąpieniach przewodniczącego komisji zdrowia bo komisja poświęciła temu dwie, 

trzy godziny, analizowała wszystkie płynące do naszych radnych rady miejskiej postulaty, wnioski, 

skargi i podpowiedzi w kwestii opieki zdrowotnej, przenosząc to słowami pana przewodniczącego 

na to forum to powiedziałbym, że jak wynika z doświadczenia mojego, rodziny, wielu ludzi  

z którymi się spotykam a również i zebrań środowiskowych, które organizujemy co roku, zwykle 

dwukrotnie w każdej wsi, w każdym osiedlu i pytamy też o różne sprawy, które niekoniecznie są  

w kompetencji samorządu miasta tak jak służba zdrowia co słusznie zauważył pan przewodniczący 

rady jest to wielki, pierwszy problem naszych mieszkańców a więc musimy go traktować równie 

poważnie, z dużą troską. Nie tylko drogi chodniki, ulice i te wszystkie kwestie, które związane są  

z poziomem życia jak wodociągi, kanalizacja, różne obiekty, szkoły, edukacja ale zdrowie, ono jest 

najważniejsze. Dziękuję, że mogliśmy tutaj wysłuchać pana dyrektora i wspólnie wymienić poglądy 

i podyskutować. Ja jestem osobiście zadowolony z poziomu obsługi opieki zdrowotnej na terenie 

miasta i gminy Ropczyce, jak również pozytywnie odbieram dotychczasową pracę lekarzy, całego 

personelu pomocniczego w Sędziszowie. Mówię to na podstawie swoich rzadkich wizyt raz na parę 

lat ale miałem przez kilka lat dość często najbliższą osobę, brata, który zmarł. Z jego opowieści 

wynika ten dobry, przyjazny klimat, fakt, że wielu lekarzy jak tu podkreślano jest z naszego 

środowiska, że oni prowadzą pacjenta w tej podstawowej opiece zdrowotnej, specjalistycznej, 

później w szpitalu. To zbliża, poprawia relacje, obsługa pielęgniarska, pomocnicza jest z naszego 

terenu, ludzie mają zaufanie do takiej kadry. To jest niezwykle ważne. Proszę, by pan dyrektor, pan 

starosta, samorząd powiatowy rozumieli, że naszym zdaniem, rady miejskiej i burmistrza mimo, że 
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to nie w naszej kompetencji jest troska o służbę zdrowia, jest ona niezwykle ważna, ważniejsza niż 

drogi, chodniki, edukacja. Podstawowa opieka zdrowotna na pewno tu w Ropczycach jest na dobrym 

poziomie. Ma pan dyrektor rację, że zauważamy, że i nowi lekarze przybyli. Oczywiście z troską też 

podchodzimy do wniosków pana przewodniczącego komisji, że ta kadra lekarska jest już w wieku 

blisko emerytalnym, później jest dziura pokoleniowa. Jest kilkanaście lat różnicy pomiędzy tymi 

młodymi lekarzami, którzy jeszcze u nas są bo nikt dzisiaj jak to pan dyrektor powiedział nie jest 

związany w demokracji przymusem pracy, może pracować gdzie chce. Europa póki co jest otwarta, 

niekoniecznie musi pracować w Polsce. Utrzymanie tego personelu to niezwykle ważne zadanie 

pewnie najpierw dla pana dyrektora, później dla organu prowadzącego, którym jest samorząd 

powiatowy i starosta. Doceniamy ten trud, te działania, żeby utrzymać kadrę, przyhołubić i to ważne, 

że tej kadry przybywa. Jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną w terenie naszej gminy to 

przyczyniliśmy się też do poprawy standardów poprzez modernizację obiektu w Lubzinie i tam te 

nasze relacje z ZOZ-em, panem dyrektorem są pozytywne, tam uwzględniamy nasze wzajemne 

relacje tej obsługi technicznej. Lekarze są stali, dobrzy i też wiem, że jest wszystko w porządku. Jeśli 

chodzi o personel w Niedźwiadzie pewnie jest podobnie, aczkolwiek obiekt jest jak za króla 

Ćwieczka. W programach samorządu powiatowego sprzed kilkunastu lat były wstawiane zadania 

jego modernizacji, remontu, rewitalizacji i nic się nie stało. On dzisiaj dla Niedźwiady jest takim 

obiektem, który straszy. Tydzień temu byłem na spotkaniu środowiskowym, ok. 200 ludzi na sali i to 

mówili. Apelowali do radnych powiatowych ale i do nas radnych miejskich, do burmistrza 

pomóżcie, żeby ten obiekt trochę inaczej wyglądał, żeby on służył bo on służy w 1/3. Czasami 

korzystamy z dobrodziejstwa i zgody pana dyrektora i traktujemy te niektóre pomieszczenia jako 

lokale socjale ale tak naprawdę trzeba by rozważyć wspólnie, ja nie mówię, że my sugerujemy, że 

powiat ma się tym zająć, może będziemy mogli w czymś pomóc technicznie, organizacyjnie, 

finansowo, żeby ten obiekt służył cały może jako zakład leczniczy, może jako zakład opiekuńczo-

leczniczy, może jako rozbudowany zakład geriatryczny, może zakład o poszerzonej rehabilitacji, tak 

niezbędnej, potrzebnej przy takich kolejkach. Ja wiem, że to wszystko wynika z braku pieniędzy  

w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia ale też nie ukrywajmy, nie łudźmy się, przy tym 

finansowaniu służby zdrowia w państwie żadna władza, żadna organizacja cudów nie stworzy. Będą 

kolejki, będzie brakowało specjalistów, będziemy czekać w kolejkach do rehabilitacji i do niektórych 

specjalistów. Te kolejki u nas nie są przerażające a zwłaszcza jeśli chodzi o specjalistykę, jeśli 

chodzi o te niezwykle istotne specjalizacje jak kardiologia to pan dyrektor ma rację w Ropczycach 

jest dobrze, możemy być usatysfakcjonowani, to mieszkańcy ościennych powiatów do nas 

przyjeżdżają. Tutaj się można dostać, ja nie powiem z dnia na dzień ale prawie. Natomiast w innych 

specjalizacjach pan przewodniczący komisji, komisja nasza ma rację odpowiedzialne służby muszą  

u pana popracować, żeby jeszcze coś zrobić, żeby może organizacyjnie ustawić. Nikt nie lubi stać  

w kolejce od czwartej rano, ja też. Mnie mierzi, jeśli czasem do mnie czeka 4 osoby i musi ta 

ostatnia poczekać pół godziny bo są zawiłe sprawy. Nie lubię jak ktoś czeka w kolejce i sobie zdaję 

sprawę jak jestem czasem w ZOZ-ie i ta kolejka do specjalisty liczy 30 osób to wiem, że się można 

rozchorować. Róbmy wszystko, żeby te kolejki do specjalistów zmniejszyć, żeby nie było tak, że 

matka z małym dzieckiem musi odejść od specjalisty ZOZ-owskiego, idzie w Ropczycach do 

specjalisty obok prywatnego i też musi odejść bo sekretarka ją pogoni. Pan dyrektor kiwa głową to ja 

panu dyrektorowi powiem na własnym przykładzie. Mam wnuczka 2 letniego, mama idzie do 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wieczorem, lekarz mówi trzeba robić badania bo chyba ucho 

boli. Rano trafia do laryngologa w ZOZ-ie – niestety, więc idzie do prywatnego obok bo ją stać  

a sekretarka nie mam mowy, nie pozwolę ani za pieniądze ani tak. Wiezie samochodem dziecko do 

Rzeszowa i tam tą sprawę prywatnie załatwia. Stać ją na to. Trzeba robić wszystko, żeby tych 

sytuacji było jak najmniej. Jeśli jest problem i być może to jest powód płaczu małego dziecka trzeba 

organizacyjnie jakoś inaczej ustawiać albo przyspieszać. Generalnie nie możemy jako mieszkańcy  

i rada absolutnie narzekać na poziom obsługi specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. 

Możemy tylko w przyszłości przewidywać, że mogą być napięcia i chcemy tutaj razem  
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z dyrektorem ZOZ-u, samorządem powiatowym współpracować w tym zakresie, aby ludzie czuli, że 

powoli ale ta sytuacja w szeroko rozumianej opiece zdrowotnej się poprawia, tak w zakresie dostępu 

do specjalistów jak i bazy. Inną sprawą są koszty leczenia bo to już mówiłem, przy tych nakładach 

jakie są w Polsce dobrze nigdy nie będzie. Nakłady są potrzebne dużo większe, odpisy dużo większe. 

Ja pewnie jako obywatel zgodziłbym się, aby podnieść tego typu opłaty. Pytanie czy lud a w jego 

imieniu sejm się na to zdecyduje. Powinien, bo zdrowie jest najważniejsze. Chciałbym jeszcze dwa, 

trzy zdania powiedzieć na temat szpitala w Sędziszowie, aczkolwiek nie jest to jak wcześniej 

powiedziałem nasze zadanie tylko powiatu ale dotyczy mieszkańców miasta i gminy ale również  

i całego powiatu. Jest prawdą, że trzeba standardy uzyskać. Być może na koniec przyszłego roku, 

być może przedłużą ten termin. Jeśli przedłużą to chwała, będą nasze służby, w tym i pan dyrektor 

ZOZ-u i starosta mieli trochę więcej czasu ale jeśli nie to pewnie kto zacznie to już jest pozytywnie 

rozliczany a kto jeszcze nie zacznie czegoś robić to będzie gorzej. Ja rozumiem, że trzeba szukać 

rozwiązań, że niekoniecznie to wszystko musi być na bazie tego obiektu, który jest. Przypomnę 

historię, ja historię znam doskonale od 1983 roku bo w 1983 roku tu już na tych sesjach byłem innej 

rady jako dyrektor jednego z wydziałów, to jest dzisiaj 33 lata. W owym czasie przez kilka lat  

w programie województwa rzeszowskiego był plan budowy szpitala dla tego powiatu z siedzibą  

w Ropczycach koło ZOZ-u w Ropczycach. W planach ogólnego zagospodarowania ówczesnej 

gminy Ropczyce był zarezerwowany teren pod budowę szpitala w bezpośredniej bliskości ZOZ-u, 

kilkuhektarowy. Ten teren do dziś jest utrzymany, niezabudowany, oczywiście z czasem służył jako 

ogródki działkowe bo stał pusty dobry teren więc władze ówczesne zorganizowały pod wpływem 

wniosków ludzi ogródki ale oprócz ogródków jest jeszcze kilka hektarów. Później, gdy w 1990 roku 

nastały samorządy, gdy ten oddział wewnętrzny ZOZ-u ropczyckiego w Sędziszowie nie spełniał też 

ówczesnych przepisów służby zdrowia by być dalej tym oddziałem czy kreować się w kierunku 

szpitala władze Sędziszowa, przypomnę powiatu nie było jeszcze organizacyjnie zdecydowały się 

mocno dofinansować przy współudziale innych samorządów, byłem wójtem gminy Wielopole 

Skrzyńskie i też złożyłem deklarację i wpłaciłem odpowiednie kwoty, żeby rozbudowywać ten 

obiekt w kierunku szpitala. Pomimo kilku inwestycji dzisiaj okazuje się, że tych standardów na 

pewno wyśrubowanych, na pewno zbliżonych do europejskich nie jesteśmy w stanie osiągnąć w tym 

obiekcie i pewnie dyrektor ma rację trudno będzie je osiągnąć z uwagi na takie a nie inne 

uwarunkowania lokalizacyjne tego obiektu. Nigdy w tym miejscu prawdziwego szpitala nie będzie 

bo teren nie pozwala. Przy szpitalu powinny być parkingi wystarczające, powinny być pomocnicze 

urządzenia itd. Szpital w środku powinien mieć trochę więcej powierzchni dla różnych, nawet nie 

tych specjalistycznych oddziałów ale dla tej infrastruktury. Tam pewnie nie da się tego zrobić. Jeśli 

się da byłoby to najtańsze i najprostsze więc pewnie dyrektor ma rację, że warto rozważać czy nie 

wyprowadzić sensu stricte szpitala w inne miejsce. Propozycja ta która jest w Sędziszowie jest 

dobra, niezła być może warto to kontynuować a nie od razu negować. Trzeba rzeczywiście zrobić 

analizę dokładną i podjąć decyzję bo im szybciej się decyzję podejmuje to się wygrywa. Ale w tym 

wszystkim myślę, że jest miejsce na kolejną deklarację, nawet po to, aby zmobilizować władze 

powiatu i władze Sędziszowa do przyśpieszenia innych decyzji. Jest miejsce na deklarację 

samorządu Ropczyc, moją, nie ukrywam, że uzgodnioną z prezydium rady, z przewodniczącymi 

komisji, że gdyby był problem z przeprowadzeniem tej procedury o której pan dyrektor (.) to te 6 

hektarów dalej stoi. Są tylko na części tego terenu ogródki działkowe. Oczywiście ktoś tam pisze, 

ktoś mówi ale stracimy 300 000 zł bo projekt rozbudowy jest gotowy. Dzisiaj Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska ma tego typu działanie za które można w 100% projektować tego typu obiekty 

jak szpital pod warunkiem, że będzie to obiekt pasywny. Jedna z gmin po sąsiedzku w 

województwie małopolskim skorzystała i kończy taki projekt szpitala bo inspektor z narodowego 

funduszu był u nas kilka dni temu i o tym mówiliśmy. Sądzę, że mogę powiedzieć, że gdyby jednak 

udało się uzyskać środki na budowę nowego obiektu to miasto Ropczyce, może nie jest tak bogate 

jak sądzi pan dyrektor ale pewnie ciut większe ma możliwości operacyjne niż sam samorząd 

powiatowy, przy tym układzie finansowym jaki jest moglibyśmy zdeklarować 50% udziału na 



8 

 

budowę takiego szpitala, pewnie nie więcej niż do kwoty kilku milionów złotych, między 5 000 000 

zł a 10 000 000 zł. Ja rozumiem, że dzisiejsze uwarunkowania pozyskania środków finansowych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu służba zdrowia kierowane są tylko na 

modernizację ale wiem, że ze środków europejskich budowano szpitale, być może jakieś odstępstwa 

lub inne środki z pozycji ministerstwa zdrowia są możliwe. Stawiamy warianty jako kolejną 

propozycję budowy szpitala w tym miejscu, w którym przez ostatnie 20 lat do roku 1990 w planie 

ogólnego zagospodarowania województwa rzeszowskiego i w planie ogólnym Ropczyc był teren 

zarezerwowany pod budowę szpitala obok naszego ZOZ-u i dokładamy obok tej własności 6 

hektarów maksymalnie 10 000 000 zł do udziału własnego rozumiejąc, że partnerem może być 

samorząd powiatu ale również może być samorząd województwa, może być ministerstwo zdrowia, 

mogą być środki europejskie bo mamy olbrzymi potencjał w samorządzie powiatowym. Chciałem to 

powiedzieć staroście w obecności rady miejskiej, oczywiście to nie jest skierowane do pana 

dyrektora ZOZ-u, ten potencjał to jest potencjał kapitału politycznego. W tym województwie 

starosta, marszałek, wojewoda, minister zdrowia, rząd, nawet pani premier wszystko nam sprzyja, 

sprzyjają nam posłowie, senatorzy. Jeśli nie wykorzystamy dziś tej niezwykle fantastycznej sytuacji 

otoczenia to kiedy. Więc stawiam tą propozycję, że wszyscy możemy ten wózek spróbować 

pociągnąć. Gdyby panu dyrektorowi udało się to wszystko jakoś połączyć, zorganizować i przekonać 

na pewno jedna z ulic w Ropczycach byłaby imienia dyrektora Leśniewskiego. Dwa słowa jeszcze o 

DPS-ach. Mamy dwa DPS-y bo to też jest element opieki zdrowotnej, opiekuńczej na terenie nie 

Ropczyc ale powiatu. Tam mogą trafiać nasi mieszkańcy bez opieki, bez rodziny. Mówię mogą 

trafiać bo w nikłym procencie trafiają. Dlaczego? Oczywiście Lubzina jest bardziej specjalistyczna 

pod dzieci zwłaszcza dziewczynki o schorzeniach związanych z psychologicznymi sprawami. Ja 

rozumiem, że ten specjalistyczny ośrodek DPS w Lubzinie ma przyjmować dzieci, dziewczyny z 

większego terenu niż powiat, to jest zrozumiałe. Zrozumiałe są ciągłe nakłady inwestycyjne, które są 

tam czynione na infrastrukturę. Ale Ruda według mojej oceny jest zbyt kosztowna, zbyt droga. Ruda 

powinna służyć przede wszystkim mieszkańcom, potrzebującym w odpowiednim wieku, 

pozbawionym rodziny, takiej rodzinnej opieki, schorowanym. Chodzi o tą odległość z dalszą  

rodziną, o tą bliskość miejsca zamieszkania. Nakłady na jedną osobę, według mojej oceny chyba są 

zbyt wysokie, co może wynikać z kosztów organizacji, co może wynikać ze standardów. Chwała 

jeśli są standardy spełnione ale co z tego, kiedy tam pacjentami mogą być emerytowani górnicy, 

może oficerowie policji ale nie rolnik, rolniczka, nie zwykły człowiek, który idzie na emeryturę, ma 

emerytury 1 200 zł, bo kto do niego dołoży, jeśli my samorząd bo takie jest prawo to prawo to 

bardzo trudno realizować bo żadna dotacja i subwencja nie przewiduje tego typu wydatków, tego 

typu kosztów a podatnik, który jest gminą bo gmina to nie burmistrz ani nie Wysoka Rada, gmina to 

podatnicy mieszkający na tym terenie mówi, że my swoją starszą ciotkę szanujemy, jak jest 

niedołężna pomagamy i się nią opiekujemy, jeśli ktoś inny chce ją do Rudy wysłać to niech płaci. Te 

dylematy są, to są problemy. Tu jawi się zakład opiekuńczy, czy zakład opiekuńczo-leczniczy. 

Zakład opiekuńczy w Sędziszowie rzeczywiście ma za mało łóżek, rzeczywiście gdyby był 

wyniesiony dałby może szansę rozwoju innego kierunku, innego działu. Być może warto rozważyć 

jednak adaptację budynku w Niedźwiadzie pod taki cel. Pewnie ma rację pan przewodniczący 

komisji zdrowia mówiąc, że czeka nas odpowiedź na pytanie co z ludźmi starszymi tylko dlatego, że 

są starsi i schorowani. Może jeszcze nie dziś nabrzmiewa ten problem ale będzie za 10 lat a za 20 na 

pewno. Zauważamy jak wielu młodych ludzi wyjechało daleko i już nie wrócą jeśli ich dzieci chodzą 

tam do szkół. Rodziny dalsze zwykle się odwracają w takich sytuacjach plecami, mogą trochę pomóc 

finansowo, ktoś się musi tymi ludźmi zająć. Może warto dziś już powoli myśleć, że na terenie 

naszego powiatu przydałby się też oddział geriatryczny albo szpital geriatryczny. Wiem, że dziś te 

wszystkie środki europejskie, które są wielkie, ważne, znaczące ale w tym kierunku nie bardzo idą, 

na modernizację tak. Warto, żeby być może albo rząd albo eurodeputowani pochylili się jeszcze nad 

możliwościami przekierowania części tych środków na takie wrażliwe cele, niezwykle istotne bo 

poziom i odczucie szczęścia i warunków życia ludzi też wiąże się z tym co będzie z nami w czasie 
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starości. Jeśli dzisiaj mam załóżmy 60 lat i miałbym się martwić, że jeśli dożyję 70 lat co ze mną 

będzie bo nie ma dzieci bo wyjechały to jeśli wiem, że jest taki oddział, wiem w którym miejscu, 

wiem jak wygląda to jestem szczęśliwy bo za te powiedzmy kilka czy kilkanaście lat mogę tam 

trafić. To też należy do pewnego standardu poziomu życia mieszkańców miasta, mieszkańców 

gminy, mieszkańców powiatu i macie rację Wysoka Rado i szanowna komisjo, że dziś trzeba o tym 

myśleć, o tym dyskutować, dziś trzeba tworzyć warunki ku temu ale może trzeba szybciej działać, 

nie tak jak nasi poprzednicy. Nie mam jakiegoś żalu do naszych poprzedników sprzed 30 lat, że tak 

debatowali, tak działali, tak wykorzystywali swoje wpływy, że po 10 czy 20 latach z dyskusji o 

budowie szpitala w Ropczycach nic nie wyszło. Nie chodzi o taką skuteczność. Nam jest trudno 

podejmować decyzje bo zawsze na horyzoncie czasowym jest pieniądz, brak możliwości. Ale trzeba 

sobie stawiać bardzo optymistyczne cele, wierzyć, że się może udać je zrealizować. Jeśli się ma takie 

cele, jeśli się do nich dąży to zwykle ta wiara pomaga i to się udaje, zawsze można znaleźć 

partnerów. Kończąc od siebie panie dyrektorze dziękuję, że pan przyjął nasze zaproszenie, prosimy, 

żeby pan pozdrowił pana starostę od nas. Byłoby nam miło jak to powiedział pan przewodniczący, 

gdyby pan starosta mógł znaleźć godzinę, dwie czasu ale rozumiem, że obowiązki starosty są 

znacząco większe niż nasze i w Wielkim Tygodniu, tym bardziej więc cieszę się, że pan dyrektor nas 

zaszczycił i tą informację przekazał. Wierzę, że to jest dobra rozmowa nasza tu wspólna w tej ważnej 

sprawie jaką jest ochrona zdrowia naszych mieszkańców i wierzę, że będziemy współpracowali, 

będziemy o tych sprawach rozmawiali. Życzymy panu dyrektorowi sukcesów, chcielibyśmy, żeby w 

tej naszej kadencji samorządowej pan dyrektor realizował, przynajmniej rozpoczął głęboko te plany i 

te dążenia do spełnienia wszelkich standardów. Walczmy o pieniądze bo pieniądz jest tym 

narzędziem, które pozwala realizować te wszystkie plany. Panu dyrektorowi w ten Wielki Tydzień 

życzymy zdrowia i wielkiej radości z okazji Świąt Wielkanocnych. 

 

Pan Mirosław Leśniewski – bardzo dziękuję za życzenia, przyjmuję je osobiście i w imieniu 

wszystkich pracowników ZOZ-u i chorych, którzy są w tej chwili na oddziałach. Dziękuję panie 

burmistrzu. Również państwu tutaj chciałbym złożyć życzenia. Jak pan burmistrz wspomniał  

o finansach. Ja wiem, że ani burmistrz ani rada nie może mi umorzyć podatku od nieruchomości. 

Tego podatku o ile dobrze pamiętam płacimy około 40 000 zł rocznie. Byłem dyrektorem szpitala 

powiatowego w Stalowej Woli, tam mieliśmy dużo większy teren i płaciliśmy ok. 40 000 zł. Rada 

miejska rok w rok te podatki, które wpłaciliśmy do kasy urzędu miasta oddawała nam w dotacji na 

sprzęt. W tej chwili chciałbym poprosić, żeby się państwo zastanowili nad taką możliwością. Mogę 

zadeklarować, że do każdej złotówki, którą mi zwrócicie z tego podatku dołożę drugą kupując jakiś 

sprzęt diagnostyczny, medyczny uzgodniony z państwem, uzgodniony z lekarzami dla dobra 

pacjentów, mieszkańców Ropczyc. 

 

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi za przybycie i za złożenie wyczerpujących 

wyjaśnień odnośnie tematów nurtujących radnych oraz życzył wszelkiego dobra na nadchodzący 

okres Wielkiego Tygodnia i świąt. 

 

5. 

Przewodniczący Rady – podczas 20 sesji rady miejskiej 26 lutego jednym z głównych punktów 

porządku obrad była informacja o działaniach Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych dotyczących Wielopolki i jej dopływów zapewniających ochronę terenów miasta  

i gminy Ropczyce przed powodziami. Dyskusję tamtą podsumował pan burmistrz informując, że 

przedłoży na kolejnym posiedzeniu rady projekt apelu w sprawie działań ochronnych, działań 

przeciwpowodziowych. Zgodnie z tym końcowym wnioskiem przedłożył na dzisiejszą sesję taki 

projekt uchwały. 
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Przedstawienie projektu uchwały w sprawie intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych  

i realizacji inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce – Kierownik 

Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – pan Tomasz Pociask. 

W pierwszej części tego apelu dziękujemy z dotychczasowe działania Rządowi Rzeczypospolitej 

Polskiej, Wojewodzie Podkarpackiemu, Zarządowi Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiemu 

Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki 

Wodnej w Krakowie za inwestycje związane z odbudową popowodziową tych urządzeń. W dalszej 

części oczekujemy od instytucji przyspieszenia prac dotyczących realizacji inwestycji mających na 

celu zabezpieczenie mieszkańców gminy Ropczyce poprzez: budowę zbiorników retencyjnych, 

budowę zbiorników suchych tj. na Rzeczynie, regulację rzeki Wielopolki i jej dopływów oraz 

utrzymanie dotychczasowej infrastruktury przeciwpowodziowej, dotyczy to konserwacji tego co 

zostało już wykonane. Jak państwo widzicie niektóre rzeczy zostały wykonane w kamieniu i jest 

potrzeba konserwacji a nikt nie przewidział na to pieniędzy, dlatego zostało to ujęte w tym apelu. 

Apelujemy nie tylko o duże inwestycje ale również o inwestycje związane z konserwacją.  

 

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

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przedstawił opinię ww. Komisji z posiedzenia w dniu 23 

marca 2016 r.: po przeprowadzonej analizie, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały przedłożony 

na 22 sesję Rady Miejskiej w sprawie intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych  

i realizacji inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce. 

 

Uchwała w sprawie intensyfikacji prac przygotowawczych, projektowych i realizacji inwestycji 

związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce została podjęta przy: za – 20 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

6. 

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

Rzeszowską (drogę krajową nr 94) przy Krzyżu Milenijnym z ul. Kolonia – Kierownik Referatu 

Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy nadania nazwy ulicy drodze łączącej ulicę Rzeszowską (drogę krajową) 

przy Krzyżu Milenijnym z ulicą Kolonia. Droga położona jest w obrębie ewidencyjnym Ropczyce-

Witkowice. Proponuje się nadać jej nazwę ulica „Księdza Józefa Wójcika”. Nazwę popierają 

mieszkańcy osiedla Witkowice, których nieruchomości położone są w pobliżu tej drogi. Ksiądz Józef 

Wójcik urodził się w Pawłowie koło Tarnowa w 1924 roku. W Witkowicach przebywał od 1961 

roku do śmierci tj. do 1994 roku. Jego staraniem w kościele w Witkowicach zbudowano nowe 

organy. W latach 1972-1974 rozbudowano kościół i zbudowano nową dzwonnicę. Na terenie 

Kozodrzy wybudowano kaplicę pw. Świętego Maksymiliana Kolbe. W Żdżarach został 

wybudowany kościół pw. Świętego Józefa. 

 

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

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

na posiedzeniu w dniu 22 marca opiniowała projekty uchwał przedłożone na dzisiejszą sesję od 

numeru 6.1. do 6.5. Wszystkie te projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze łączącej ul. Rzeszowską (drogę krajową nr 94) przy 

Krzyżu Milenijnym z ul. Kolonia została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

6.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 1/2000 terenu komunikacji – drogi publicznej, stanowiącej 
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odcinek docelowej ulicy łączącej ul. Przemysłową z ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego  

w Ropczycach – prowadzącej do uchylenia planu – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy przystąpienia do II. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 

1/2000 terenu komunikacji - drogi publicznej, stanowiącej odcinek docelowej ulicy łączącej ul. 

Przemysłową z ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ropczycach, uchwalonego uchwałą nr 

XL/401/2001 i zmienionego uchwałą nr L/589/10 w 2010 roku. Przedmiotem zmiany planu będzie 

cały obszar planu. W rejonie tego planu powstają nowe działki budowlane. Przeznaczenie obszaru, 

który położony jest przy tej drodze na cele rolniczo-sadownicze uniemożliwia zabudowę znacznego 

obszaru przy tej drodze. Stąd próba zmiany tego planu, która będzie prowadzić do jego uchylenia 

dlatego, że w związku z wybudowaniem tej drogi plan w zasadzie stracił swoją ważność. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 1/2000 terenu komunikacji – drogi publicznej, stanowiącej odcinek docelowej ulicy łączącej ul. 

Przemysłową z ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ropczycach – prowadzącej do uchylenia 

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

 

6.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, 

mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  nr 

10/3/2010  terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji  

w Ropczycach, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr L/588/10 w 2010 roku. 

Przedmiotem zmiany planu będzie teren oznaczony w ww. planie symbolem: 1MN. Jest to obszar 

położony przy drodze przy ul. Ks. Skorodeckiego, który również został podzielony na działki 

budowlane a linia zabudowy w tym obszarze jest 20 metrów od krawędzi jezdni, co też uniemożliwia 

zabudowę znacznego obszaru działek, stąd próba zmiany planu. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji  

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

 

6.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

zadania zarządzania drogami powiatowymi - Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej 

– pan Józef Drozd. 

Przedłożony projekt uchwały dotyczy przejęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego 

zarządzania drogą powiatową tj. ulicą Leśną (działka nr  ewid. 2022) w celu wykonania chodnika  

o długości 194,6 m. Jest to ostatni odcinek chodnika do wykonania w ramach  tego projektu. 

Powyższy odcinek planowany jest do przejęcia do 31 października 2016 r. Podjęta uchwała będzie 

stanowić upoważnienie dla Burmistrza Ropczyc do zawarcia stosownego Porozumienia z Zarządem 

Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego określającego dalsze  warunki jego realizacji. 

 

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami 

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

 

6.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka 

drogi gminnej - Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Uchwała rady dotycząca pozbawienia kategorii drogi publicznej, chodzi konkretnie o ul. Leśną. Jest 

to droga publiczna gminna. Związane to jest z równoczesnym pozbawieniem kategorii drogi 
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publicznej ulicy Zielonej, co w konsekwencji spowoduje, że od początku przyszłego roku ulica 

Zielona zostanie przejęta do obwodnicy i za obwodnicą do drogi Na dunaja przez tutejszy samorząd, 

natomiast odcinek ulicy Leśnej zostanie przejęty przez starostwo. Stąd ta uchwała, która porządkuje 

właścicieli. Ulica Zielona będzie cała gminna, natomiast ulica Leśna będzie cała powiatowa.  

 

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej została podjęta 

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

 

6.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok    - 

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok. Dokonuje się zwiększenia 

dochodów bieżących o kwotę 8 059,40 zł. W tabeli nr 1 przedstawione są zwiększenia dochodów. 

Przede wszystkim są to dochody z tytułu najmu pomieszczeń, które wypracowały sobie placówki 

oświatowe i Szkoła Muzyczna. Zwiększa się równocześnie wydatki budżetu o tą samą kwotę.  

W tabeli nr 2 te dochody, które zostały wypracowane są rozdzielone pomiędzy placówki  

w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach wydatków. Równocześnie projekt uchwały 

dokonuje przeniesienia poszczególnych wydatków o kwotę 28 200 zł. W tabeli nr 3 przedstawione są 

poszczególne przesunięcia. Przesunięcia dotyczą placówek oświatowych oraz zadań realizowanych 

przez Urząd Miejski w Ropczycach. 

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu 23 marca pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oznaczone  

w porządku obrad na dzisiejszą sesję tj. 6.6. i 6.7. 

  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok została podjęta przy: za – 21 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

6.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/485/13 Rady Miejskiej 

w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego - Skarbnik Gminy – pani Beata 

Malec. 

Projekt dotyczy zmiany uchwały Nr XLVI/485/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 

2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego. We wcześniej wymienionej uchwale zmienia się tylko zapis 

paragrafu 1, który wcześniej brzmiał, że postanawia się udzielić w 2014 pomocy rzeczowej 

Województwu Podkarpackiemu. Obecny zapis paragrafu 1 będzie stanowić: Postanawia się udzielić 

pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie opracowania 

dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie przebudowa drogi 

wojewódzkiej Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w miejscowości Łączki Kucharskie wraz z budową 

chodnika dla pieszych w wysokości 20 000 zł. Zmiana dotyczyła tylko usunięcia zapisu dotyczącego 

wskazanego roku w którym dana pomoc rzeczowa miała być przekazana. W związku z tym, że 

pomoc rzeczowa w formie opracowanej dokumentacji nie została przekazana w 2014 roku, żeby nie 

wiązać się w następnym roku wskazaniem przekazania tej pomocy jest ogólny zapis bez wskazania 

roku. Pozostałe zapisy uchwały wcześniej podjętej pozostają bez zmian. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/485/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 

grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 
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7. 

Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo, proszę wybaczyć, że ta sesja jest w Wielki Tydzień, przed 

świętami, niektórzy może byli trochę zdegustowani, ale powiem, że przynajmniej do Wielkiego 

Piątku cała gospodarka nasza pracuje i nikt sobie nie wyobraża, że kierowcy nie jeżdżą, że nie 

buduje się budynków, obiektów, że nie pracuje się w Magnezytach, że nie ma sprzedawców  

w sklepie - pracujemy normalnie. Myślę, że mimo wszystko w tym Wielkim Tygodniu jest czas na 

refleksję, na skupienie, na rachunek sumienia, również na pieczenie ciasta, na przygotowanie się do 

świąt, można i okna wymyć i jest czas też na społeczne sprawy i zawodowe, jest przebieg Rady 

Miejskiej przed świętami w takiej właśnie atmosferze troski o mieszkańców, o czym świadczy 

pierwszy temat, główny temat, za który dziękuję. Jest  tradycją, że w tym okresie kiedy jest mniej 

projektów uchwał to zajmujemy się tematami istotnymi, ważnymi, które niekoniecznie są  

w kompetencji naszej, samorządu miasta, ale są ważne dla mieszkańców i mieszkańcy nas obciążają 

odpowiedzialnością również za postęp i rozwiązanie tych problemów, więc myślę, że łatwiej przed 

świętami niż po świętach. Po świętach, wszystko mamy poukładane, pójdziemy do pracy to cośmy 

postanowili będziemy realizować fizycznie, a przed świętami jest czas na debaty.  

W tym okresie późnozimowym, wczesnowiosennym odbywaliśmy zebrania sprawozdawcze OSP. 

Zakończony jest ten proces. We wszystkich naszych jednostkach przebiegła  kampania 

sprawozdawczo-wyborcza raz na 5 lat. Mamy wybrane nowe stare, czasem nowe zarządy. O ile 

pamiętam 17 kwietnia jest zjazd wszystkich nowo wybranych delegatów, prezesów i wybór zarządu 

miejsko-gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej. To ważne kworum, ważne stowarzyszenie, ważna 

działka wedle kompetencji gminy i chcemy żeby było to poukładane organizacyjnie. Później 

przychodzi czas różnych działań i w tej materii też przed nami są różne zadania w bieżącym roku. 

Rozpoczęliśmy tuż po zakończeniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP zebrania 

środowiskowe zgodnie z tradycją, że jeśli to możliwe to 2 razy w roku chcemy żeby burmistrz, żeby 

radni, żeby sołtysi, przewodniczący osiedli mieli okazję spotkać się z chętnymi mieszkańcami  

w tych poszczególnych jednostkach. Przepołowiliśmy te zebrania. Mogę powiedzieć po etapie tych 

zebrań, które się odbyły i osiedlowych i sołeckich, że nadal najważniejszym oczekiwaniem ze strony 

naszych wyborców, naszych mieszkańców jest standard dróg, ulic, chodników, oświetlenia - to 

bezpieczeństwo co się wiąże i z pewnym luksusem dojazdu albo utrudnieniem ale i też 

bezpieczeństwem więc staramy się dalej realizować zasadę, że co roku odcinek drogi, odcinek ulicy, 

odcinek chodnika zamiennie w każdej jednostce organizacyjnej. Moglibyśmy to przyśpieszyć ale nie 

da się za bardzo naciągnąć kołdrę finansową na tą infrastrukturę drogową bo w takim razie 

pozostaną z tyłu i obiekty kubaturowe i sprawy projektowe, które są kosztowne ale dotyczą 

przyszłości i też ważnych inwestycji w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, bo to też 

decyduje o całokształcie poziomu życia w naszym mieście i w naszej gminie. Nie obywa się też bez 

wydatków bieżących, które są ważne, związane chociażby z utrzymaniem czystości w całej gminie 

ale w szczególności w mieście, zieleni, ukwiecenia itd. To są koszty nieinwestycyjne ale też 

niezwykle ważne. Nie pozwalają zaciągnąć mocniej kołdrę na budowę tak ważnych ulic i dróg 

asfaltowych czy chodników. Ale wiedząc, że to jest dla ludzi najważniejsze starajmy się w naszych 

decyzjach podejmowanych robić wszystko żeby na te potrzeby starać się szukać środków 

zewnętrznych i przesuwać oszczędności w tym kierunku, bo ludzie chcą szybciej, chcą więcej. Jeśli 

w danej wsi zrobi się drogę asfaltową w przysiółku to inne przysiółki od tego momentu liczą czas 

kiedy u nich. Jeśli we wsi w żadnym przysiółku nie ma drogi asfaltowej tylko jedna, główna droga 

przez wieś jest spokój. I to jest normalne myślenie ludzi, oczekiwanie, mają do tego prawo a my 

musimy nadążyć za tymi oczekiwaniami i godzić różne wydatki. Nie jest łatwo bo co roku pieniędzy 

inwestycyjnych jest mniej w sytuacji kiedy od 4 lat podwyżek podatków nie ma a CIT-y uciekają 

przez palce. Minęło 4 miesiące funkcjonowania nowej władzy, absolutnie nie zauważam żeby 

zmieniono kierunek nacisków kontroli Urzędów Kontroli Skarbowej, na zatrzymanie tych podatków  

i zmianę rozliczenia,  jednak te wielkie firmy chyba nie pracują non profit bez zysku tylko chyba 
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pracują z zyskiem, bo gdybym ja prowadził przez 20 lat firmę i w każdym roku nie miał dochodu to 

bym przestał prowadzić bo to nie ma sensu, a u nas tak jest, tak wynika przynajmniej z dochodów  

z CIT-u. Słyszę ostatnio, w internecie, że minister finansów zastanawia się czy nie zlikwidować CIT 

i nie zaproponować sejmowi ustawę dotyczącą podatku obrotowego w to miejsce. Świetny pomysł 

dla nas gdybyśmy mieli udział w tym podatku obrotowym, bo jeśli nie to nas to nie interesuje. Ten 

CIT jest ważny. Ostatnio przeprowadziłem rozmowy z prezesem Zakładów Magnezytowych 

wnosząc o rozważenie powrotu siedziby firmy do Ropczyc, żeby w ślad za może taką decyzją jednak 

coś do kasy naszego miasta wpłynęło z CIT-u płaconego przez Zakłady Magnezytowe. Zobaczymy 

czas pokaże jakie będą dalsze rozwiązania.  

Informacje dotyczące infrastruktury drogowej. Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki 

Mieszkaniowej pan Józef Drozd ze współpracownikami przygotował już kilka zadań do przetargu, 6 

zadań drogowych, w 6 miejscowościach – przetarg ogłoszony, 2 też chyba ogłosiliśmy dzisiaj lub 

wczoraj, czyli 8 zadań inwestycyjnych już jest ogłoszonych i kolejne myślę będziemy w dwóch, 

trzech tygodniach ogłaszali i zamykalibyśmy powoli etap przetargowy pod zadania z zakresu 

infrastruktury drogowej. Chodnikowe jeszcze poczekają. Zobaczymy czy samorząd powiatu będąc 

na pozycji rezerwowej pozyska środki z tak zwanego skrótowo programu rządowego schetynówka 

na Niedźwiadę, tam jest nasze 400 tys. w budżecie jakby na budowę chodnika przy modernizacji tej 

drogi powiatowej. Przypominam, że mamy 250 tys. na chodnik przy drodze wojewódzkiej. 

Poczekamy przynajmniej do miesiąca lipca, do połowy sierpnia czy samorząd wojewódzki 

zdecyduje się ogłosić przetarg, skorzystać z naszych 250 tys. zł. Jeśli nie to podejmiemy decyzję co  

z tymi środkami finansowymi. I zgodnie z dzisiejszą uchwałą, na budowę chodników przy drogach 

powiatowych będziemy też wkrótce ogłaszać przetargi. Dużo projektujemy w zakresie infrastruktury 

drogowej, projektujemy pod przyszłe lata, czy pod przyszły rok i następne lata i muszą być projekty. 

Jak nie ma projektów to nie ma możliwości złożenia wniosków. Tak jak niedawno złożyliśmy 2 

wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Niedźwiadę – to jeden układ drogowy ale  

z dwóch jednostek drogowych się składa. Wygląda na to, że wniosek jest dobry, uzupełniamy go – 

referat pana Roberta Kuraszkiewicza uzupełnia.  Jeśli uzupełnimy i zostanie  pozytywnie oceniony to 

szansa na jego realizację tzw. drogi Na polskę jest. Jak jestem przy Niedźwiadzie i infrastrukturze 

drogowej to oczekujemy na, mam nadzieję, że szybką decyzję rządu o przyznaniu dotacji na 

przebudowę drogi w skrócie Niedźwiada Górna na tzw. mądrówkę to też będzie kosztowne 

przedsięwzięcie ale możemy dostać do 80% środków, może nie do 80 ale 70 bo musi być dużo 

naszych środków też. Więc byłyby w ciągu najbliższego miesiąca wyłapane przetargi i infrastrukturę 

drogową na ten rok byśmy wyznaczyli. Jest wiele działań referatu dróg wokół dworca 

autobusowego. Chcemy doprojektować, dorobić, logistycznie ustawić parkingi bezpłatne wokół 

dworca. Budynek dworca na tyle retuszujemy i poprawiamy żeby nie straszył, żeby było widać, że 

jest inna ręka gospodarza a nie dotychczasowego PKS-u. Ten dworzec będzie stał minimum rok  

a może i 2 lata, chciałbym żeby nie dłużej ale decyduję się na pozostałe dwie działki w ramach tego 

obszaru dworca, które to  działki stanowią razem półtora bez mała hektara, żeby dwie przygotować 

pod przetarg pod funkcję dworca autobusowego, zajezdni autobusowo - busowej i innych obiektów 

służących przedsiębiorczości – chciałbym żebyśmy ogłosili przetarg. Dałem czas zespołowi, który 

po świętach powołam, na przygotowanie takiego przetargu i przygotowanie specyfikacji. 

Poszukujemy do tego przetargu potencjalnych deweloperów do budowy. A zostawiamy sobie 

pierwszą działkę wraz z dworcem pod ewentualne rozstrzygnięcia związane z rewitalizacją. To 

byłby jeden kierunek. Drugi kierunek do ewentualnej możliwej inwestycji przez TBS i środki Banku 

Gospodarstwa Krajowego. I trzeci pozostaje znów przetarg deweloperski. Więc mamy 2 lata 

maksymalnie żeby podjąć decyzję i rozpocząć jakby rewitalizację tego obszaru. Na ten czas chcemy 

zagospodarować, chcemy poprawić też otoczenie, które jest też jakby w centralnym miejscu 

Ropczyc żeby nie straszyło. Jest wiele różnych, innych przetargów dotyczących infrastruktury 

drogowej bo za nami przetargi na remonty cząstkowe, na remonty uzupełniające przełomy itd.  Tu 

myślą jestem przy stwierdzeniu pana dyrektora ZOZ-u, że lepiej kupić obiekt już przygotowany pod 
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szpital przez kogoś bo jest taniej wybudować bez przetargu. Nie podzielam tego poglądu. Widzimy 

w naszych zadaniach choćby w tym roku, że do niektórych zadań przystępuje 20 parę firm  

i wybiera się najtańszą firmę, chyba że ta najtańsza firma nie potrafi się obronić, że słusznie 

skalkulowała bo też nie chcemy firmy, która jakby poniżej możliwych racjonalnych kosztów 

wystawia ofertę, później mogą być kłopoty. Ja uważam, że tylko przetarg daje najtańszą możliwość 

wykonania zadania, celu, a nie zlecenia z wolnej ręki. Ale każdy może myśleć po swojemu. 

Podobnie jak przy infrastrukturze drogowej, jeśli chodzi o oświetlenie i projektujemy i uzyskujemy 

decyzje warunków do projektów, włączyliśmy do oświetlenia kilka dni temu Niedźwiadę Dolną, 

włączamy teraz kawałek Kolonii, kilka projektujemy, na kilka zadań mamy projekty i będziemy 

ogłaszali systematyczne przetargi. Na zebraniach środowiskowych jest bardzo dużo wniosków  

o budowę punktów oświetleniowych. To nie da się załatwić w ciągu roku, dwóch bo ile się nie 

wybuduje, zawsze są nowe oczekiwania. Nie może tak być, że świecimy wszędzie, każdemu koło 

domu, na każdej drodze bo nas na to nie będzie stać. I trzeba racjonalnie podejmować decyzje. 

Wydaje mi się, że bierzemy pod uwagę przede wszystkim kryterium natężenia ruchu, 

niebezpieczeństwa i to w jakim natężeniu oświetlenie uliczne w danej jednostce – sołectwie czy 

osiedlu jest do tej pory wybudowane i od tego uzależniamy te decyzje, a Wysoka Rada decyduje 

programowo bo albo da więcej niż 200 tys., albo pozostanie 200 tys. musimy się w tej kwocie 

zmieścić przygotowując na przyszły rok projekty,  realizując projekty, w tym roku te które już są  

i mają pozwolenia na budowę. Dodatki mieszkaniowe na niewielką kwotę wypłaciliśmy w tym 

miesiącu 5 tys.. To oznacza, że dochody ludzi się poprawiają bo ci, którzy mają niskie dochody to 

mają tytuł. Tyle jeśli chodzi o drogi, nie wszystko w szczegółach powiedziałem ale gdyby były 

pytania czy sugestie to proszę.  

Jeśli chodzi o inwestycje kubaturowe i infrastrukturalne to jesteśmy po przetargu, podpisana umowa 

na kontynuowanie dokończenia dobudowy budynku OSP w Lubzinie. Kosztowało to w przetargu 

264 tys. w budżecie było 300 więc parę groszy zostaje i zostanie na tej pozycji - panów radnych 

zapewniam. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację krytej pływalni – dobudowę 

saun. Niestety tutaj mimo unieważnienia jednego przetargu, mimo kilku ofert czyli kilku 

wykonawców biło się o tą pracę, kwota jest dalej powyżej tego co ja sugerowałem Wysokiej Radzie 

- 400 tys.. 604 najniższa oferta i musieliśmy ją wybrać, podpisujemy tuż, tuż umowę. Zarządzeniem 

burmistrza przeniosłem środki, które były w mojej dyspozycji z tzw. rezerwy ogólnej 211 tys. na tą 

pozycję. Te środki zastąpimy przyszłą dotacją na utrzymanie żłobka którą mamy przyrzeczoną  

w wysokości 150 tys.. Trzeba to zakończyć bo trzeba żeby basen był na poziomie nowo budowanych 

basenów i przez najbliższe 10, sądzę 15 lat, nie trzeba będzie ponosić zbytnich kosztów inwestycji. 

Przy basenie są baseny otwarte, na których sanitariaty były, jak to się mówi, jak sławojki pod 

wiejskim domem kultury i dlatego je przebudowujemy. Po przetargu kwota 48 tys.. Będą spełniały 

standardy swojej funkcji na czas otwarcia basenów otwartych. Mówię o tym, bo to też pokazuje, że 

wciąż inwestujemy w infrastrukturę sportową. Jest to tylko część naszych wydatków, które miały 

miejsce, zamykając przetargi, podpisując umowy w tym miesiącu. Działań w zakresie infrastruktury 

sportowej jest wiele. Dużo projektujemy. Projektujemy przygotowanie przetargu dla budynku OSP 

wielofunkcyjnego w Brzezówce. Sądzę, że spodziewać się należy, że w kwietniu ogłosimy przetarg. 

Projektujemy przedszkole i żłobek w Lubzinie. Oczekujemy na rozstrzygnięcie tego działania  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projektujemy szkołę w Brzezówce z wielką obawą 

czy na pewno rodzice dzieci, które się rodzą w Brzezówce i mieszkają zechcą przyjąć i uwierzyć  

w informację, że może być szkoła podstawowa i nie zrobią odwrotnie, że zdecydują się zapisywać 

dzieci z determinacją do Lubziny, Skrzyszowa i Czekaja bo wtedy może być problem. To musimy 

wyraźnie mówić i akcentować na zebraniu wiejskim. Podpisaliśmy umowę na projekt techniczny 

wykonawczy hali sportowej przy zespole szkół nr 1, największej szkoły, 660 parę dzieci do tej 

szkoły uczęszcza. Tam jest najstarsza sala gimnastyczna, dużo gorsza w standardzie niż nowo 

oddawane sale gimnastyczne przy paru szkołach w ostatnich kilku latach. Więc decydujemy się na 

opracowanie projektu. Liczę na wypowiedź ministra sportu, która pojawiła się w wywiadzie, że 
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przygotowuje do przyszłego roku, pod akceptację sejmu i rządu program dofinansowania w stopniu 

większym niż 50% budowy hal w gminach.  Pod to przygotowujemy ten projekt. Będziemy walczyć 

o te pieniądze. Gdyby tak było to uważam, że będziemy przystępować do przebudowy tej sali  

z zapleczem, żeby też w tej szkole nie było głębokiej dwuzmianowości, bo dwuzmianowość w tej 

szkole jest największa ze wszystkich naszych szkół. Kanalizacja deszczowa na Czekaju na ulicy 

Przemysłowej obejmująca również obszar budowanej firmy Aero Gearbox jest po przetargu. 

Wygrała firma rzeszowska, 458 tys. brutto, 3 miesiące na wykonanie. Informuję, że budowa tej 

spółki przebiega sprawnie. Jeśli ktoś ma okazję przejechać się, to proszę zerknąć, też na stronie 

internetowej można to podglądnąć. Mam nadzieję, że terminy zostaną wszystkie dotrzymane i będzie 

wielka radość jeśli na koniec roku fabryka nowa zostanie otwarta i około 200 ludzi w pierwszym 

etapie znajdzie zatrudnienie. Nieważne czy oni będą w większości z terenu miasta i gminy Ropczyce 

czy nie. My też liczymy, że mieszkańcy Ropczyc znajdą pracę w Dębicy, w Rzeszowie, czy  

w Mielcu. Taka jest zasada. Ważne, że podatek, mam nadzieję, że od przyszłego roku od tej firmy 

będzie wpływał do kasy miasta i że to będzie rocznie w granicach 400 tys. zł. Jest kilka projektów, 

które są w toku niezwykle ważne – kanalizacja sanitarna Gnojnica, wodociąg Łączki Przymiarki, 

infrastruktura domów jednorodzinnych przy Skorodeckiego czyli teren scalony. Na tej sali odbyły 

się 2 spotkania, co 3 tygodnie, z właścicielami części działek, 40 paru działek, na osiedlu Pod 

Pałacem. Próbujemy z właścicielami tych działek dogadać się o współinwestowaniu w infrastrukturę 

niezbędną by budować tam domy czyli wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja burzowa i droga 

asfaltowa. Jeśli się dogadamy to w przyszłym roku zakładam, że znajdziemy w budżecie naszym 

pieniądze na ten współudział. Jest dużo tu elastyczności z naszej strony i rozumiem, że jest margines 

negocjacji z właścicielami. Mam nadzieję, że się dogadamy bo trudno liczyć, że gmina, podatnik 

będzie budował infrastrukturę, jakiś udział musi być bo to przyśpieszy budowę. Jeśli nie to będziemy 

budować ale etapami, może trochę dłużej zejść. Projektujemy plac zabaw przy szkole na Czekaju, 

tak żeby na koniec maja mieć gotowy przetarg i w czerwcu projekt rozstrzygnąć. To jest część 

informacji dotycząca infrastruktury kubaturowej, infrastruktury związanej z kanalizacją, 

wodociągami, projektami.  

Jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną środowiska, gospodarki odpadami to wiemy, że 

wprowadzamy nowe rozliczenie. Staramy się tłumaczyć, informować dlaczego tak ustaliliśmy 

stawki, dlaczego tak to wszystko przebiega. Mam nadzieję, że im więcej tych informacji pisanych, 

mówionych, powtarzamy o tym też i na zebraniach środowiskowych to gdzieś do każdego 

właściciela domu, mieszkania dotrze informacja, że podatek, który trzeba płacić od tych odpadów 

jest nieunikniony. Wobec tego nie rzucamy śmieci do rowu, do rzeki, na skarpę, do lasu, bo to nie 

ma sensu, żeby nasze miejscowości nie były zaśmiecone, ale mimo wszystko tam gdzie są 

zaśmiecone róbmy akcje, sprzątajmy póki nie urosła trawa, posprzątajmy, niech wokół nas będzie 

czysto – tak jak robimy to wokół swoich domów, podwórek, dbamy. Ktoś musi dbać o obszary 

publiczne czyli wspólne – to droga, to parking, to jakieś otoczenie, rowy. Widzę, że Generalna 

Dyrekcja to robi, porządkuje i sprząta rowy. Będziemy rozmawiali i przymuszali Zarząd Dróg 

Wojewódzkich. Sami też to róbmy, jeśli gdzieś możemy uczyć dzieci, starsze gimnazjalne, żeby 

pomogły, żeby się włączyły – tak jak pani przewodnicząca osiedla w Chechłach, że wspólnie ze 

strażakami, z dyrektorem szkoły – młodzież sprząta. Może więcej nie będą rzucały opakowań po 

napojach, do rowu jeśli później same muszą się schylić i to zebrać. Dziękuję kierownikowi Referatu 

rolnictwa i ochrony środowiska Tomkowi Pociaskowi za opiekę nad strażami, za właściwe 

przeprowadzenie wspomnianych zebrań środowiskowych, za inicjatywy w zakresie podnoszenia 

poziomu tak zwanej kultury fizycznej druhów strażaków poprzez organizowane turnieje siatkarskie  

i inne zawody bo to jest niezwykle ważne, nie tylko rywalizować, a jeśli rywalizować to wedle 

zdrowych zasad bez podtekstów, musi być transparentne wszystko.  

Jak zawsze wpływają wnioski o wydawanie decyzji lokalizacyjnych, decyzji o warunkach 

zabudowy. Wydajemy te decyzje, przygotowujemy nieruchomości do sprzedaży, kupujemy, 

negocjujemy, to ciągły proces. Wkrótce chcielibyśmy ogłosić przetarg na sprzedaż tych działek, 
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które kupiliśmy pod budowę bloków na osiedlu Mehoffera. Byłoby dobrze żeby to kupił jakiś 

deweloper i budował mieszkania na własność. Bo gmina przez TBS ma wielką nadzieję, że na 95% 

w drugiej połowie roku zaczniemy budować kolejny blok na wynajem. Zakładamy, że prawie 24 

mieszkania byłyby skierowane do rodzin o niskich dochodach ale, które dochody pewne mają, nie 

tylko z programu 500+, żeby można było utrzymać te mieszkania. To jest skierowane do grupy - nie  

najbogatszych bo ci niech sobie kupią od dewelopera własnościowe, nie lokale socjalne bo te są 

zgodnie z decyzją Wysokiej Rady przeznaczone do osób, do rodzin o bardzo niskich dochodach – ale 

do średniaków, dla których to może być bardzo ważny element zatrzymania się z rodziną  

w Ropczycach, w oparciu o niewielki udział, wynoszący do 15 do 20 tys. zł jako udział 

partycypacyjny w budowie tego bloku, od mieszkania dwu- czy trzypokojowego bo taki byłby 

standard. Jest projekt bloku gotowy, pozwolenie, wszystko przygotowane. Wysokiej Radzie dziękuję 

za 100 tys. deklaracji, kwotę przekazaliśmy na konto TBS-u i teraz czekamy na rozstrzygnięcie. 

Myślę, że na 95% w ciągu dwóch miesięcy TBS otrzyma decyzję. Mówię o tym bo, Wysoka Rado, 

tu i ówdzie pojawiają się różne informacje, u nas w naszym osiedlu, u nas w naszej wsi tak niewiele 

się robi, Wysoka Rado, szanowni państwo sołtysi, przewodniczący osiedli, są zadania wspólne, są 

zadania gminne, za które musimy ponosić odpowiedzialność, może w mniejszym stopniu 

utożsamiamy się z tymi zadaniami, ordynacja wyborcza mówi – radnego wybieramy we wsi, czy  

w połowie wsi, czy w osiedlu, ale mimo wszystko po wyborze ten radny jest radnym całej gminy, 

całego miasta. Oczywiście w pierwszej kolejności dba o sprawy swoich wyborców, to jest jasne, 

koszula bliższa ciału, ale musimy myśleć, że są sprawy ogólne, chociażby to budownictwo 

mieszkaniowe, bo jeśli w tym bloku na wynajem przesuniemy kilka rodzin z bloku rotacyjnego, 

które są mocniejsze w sensie ekonomicznym i można ich dać do takiego bloku, to kilka mieszkań dla 

tych, którzy nie mają mieszkania, są kątem u kogoś i czekają na lokal socjalny itd. Mówiliśmy tu  

o służbie zdrowia, mówimy tu o obiektach sportowych, które trzeba budować, trzeba przygotować – 

basen służy wszystkim dzieciom, wszystkim dorosłym, wszystkim mieszkańcom. To są priorytetowe 

sprawy. Mogę ich wymieniać bez liku. O te sprawy, rozumiem, bardziej musi dbać prezydium Rady 

bo szefowie komisji muszą myśleć w kontekście całego miasta i całej gminy a nie tylko swojego 

okręgu wyborczego, to jest nasze zadanie, a  przewodniczący osiedli i sołtysi muszą nas zrozumieć. 

Nie da się tylko naciągnąć kołdrę na swoją wieś, na swoje osiedle. I przykro jest jeśli jakiś 

przewodniczący osiedla mruczy na swojego radnego, że ten za mało naciąga. Myślmy ogólnie 

strategicznie bo tworzymy jedną wspólnotę, odpowiadamy za jedną wspólnotę mieszkańców miasta  

i gminy i wszystko musi być mniej więcej równomiernie  pogodzone. Mówię o ogólnikach, jeśli ktoś 

w szczegółach zrozumie do kogo chcę żeby te słowa dotarły, pewnie nie dotrą, ale to generalnie 

można rozszerzyć na nas wszystkich.  

Przed nami jeszcze miesiąc przygotowywanych wniosków o pozyskanie środków. Wspomnę  

o dużym który kilka dni temu przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – na termomodernizację, dotyczy 13 obiektów publicznych; szkół, OSP, 

domu kultury, części starej urzędu itd., na kwotę ponad 6 milionów, przy dotacji możliwej 

5.600.000, milion dokładamy i 13 obiektów byłoby nie tylko docieplonych ale powymieniane 

instalacje częściowo centralnego ogrzewania, częściowo elektryczne, częściowo okna, różne rzeczy, 

docieplenia stropów, ścian elewacje. Jeśli to wyjdzie byłaby to robota na 2 lata dla firm i myślę, że 

duży sukces. Zobaczymy. I też dedykujemy wspólnotom mieszkaniowym tego typu program, który 

będzie za kilka miesięcy, żeby się dobrze przygotowały. Proszę prezesa Rygla, niech stara się 

aktywizować w czasie zebrań wspólnot mieszkaniowych, które administruje. Zarządy Spółdzielni  

pan dr Robert Kuraszkiewicz dwukrotnie tu zapraszał i ich instruuje, jak się przygotować, żeby 

reszta bloków w zasobach mogła skorzystać z ewentualnej rywalizacji o środki finansowe. Zależy to 

trochę od szczęścia, trochę od poziomu przygotowania wniosków. Ten wniosek dotyczący 

termomodernizacji kosztował grubo ponad 140 tys. bo sam projekt techniczny dla 13 obiektów to 

120 tys., studium wykonalności to kilkanaście tysięcy. Jak nie dostaniemy pieniędzy to też to 

będziemy robić tylko etapami, w dłuższym czasie ten projekt będzie wykorzystywany. Też 



18 

 

nadmienię, inny wniosek złożony do ministra sportu na kontynuację przysposabiania pomieszczeń 

pod trybunami sportowymi przy stadionie, zapraszam w sobotę na mecz Błękitnych, którzy mają 

zadanie utrzymać się w IV lidze, pod trybunami są wielkie pomieszczenia, jeśli je zaadoptujemy to 

na wyższy poziom możemy podnieść korzystanie z płyty boiska, z bieżni, i trenujących, i grających 

piłkarzy, ale nie tylko piłkarzy. Złożyliśmy wniosek na 2.400.000 ponad do ministerstwa sportu. 

Szukamy dźwigni, które by pomogły zdobyć 50% tych środków. Jeśli się to uda to wchodzimy  

w temat i będziemy szukać po kieszeniach naszego udziału. Jeśli się nie uda, za rok złożymy 

ponownie albo będziemy też szukać innych możliwości. Wymieniłem 2 z kilku tematów, które są 

przygotowywane przez Referat Środków Pomocowych i Rozwoju. Żeby wniosek przygotować 

współpracuje kilka referatów.  

W ramach urzędu mamy wiele różnych prac, bo i wielki temat podatkowy i wielki temat geodezyjny 

i czynności różnych jest bardzo wiele. Przykładem takich jest np. Zespół Oświaty i cała oświata. Po 

pierwsze przygotowujemy się do wdrożenia reformy, którą w styczniu zaproponował rząd; 6-latki do 

przedszkola, zerówka do szkoły a pierwsze klasy pytanie z jakich dzieci złożyć. Będziemy mieli 

dylemat kadrowy i wielki dylemat braku miejsc dla 3-latków w przedszkolach. Dziś mogę 

powiedzieć, że nie będzie tak tragicznie jak w Rzeszowie czy w wielu miastach, o których piszą 

gazety ale na pewno po raz pierwszy poprzez tą reformę nie będziemy w stanie zapewnić wszystkich 

rodziców w mieście, trzylatków - że przyjmiemy ich do przedszkoli. Tego nie możemy zapewnić. Na 

pewno 2/3 chętnych trzylatków zmieścimy w naszych przedszkolach, ale tylko 2/3. Nad 1/3 muszą 

pochylić się opiekunki albo babcie, albo ciocie bo do przedszkoli się nie zmieszczą. Mam nadzieję, 

że w połowie kwietnia pan dyrektor Mazur z dyrektorami zespołu szkół nr 1 i zespołu szkół nr 2 

uruchomią 2 gabinety stomatologiczne, które będą przyjmowały dzieci ze wszystkich naszych szkół. 

Podzielone są szkoły, dopisane do określonych gabinetów stomatologicznych. Mam nadzieję, że to 

będzie dalsza realizacja naszego programu ochrony stomatologicznej, którą podjęliśmy od 1 

września i objęliśmy wszystkie dzieci w dwóch rocznikach; pierwsza i druga klasa, teraz wszystkie 

dzieci cały zestaw choroby uzębienia dzieci, a z różnych informacji i statystyk wynika, że 95% 

dzieci ma chorobę związaną z próchnicą, więc nie jest możliwe aby nasze dzieci tej próchnicy nie 

miały. To się bardzo przyda. To jest pewien element naszej opieki zdrowotnej, która nie jest naszą 

wprost kompetencją ale uznaliśmy, że to jest ważne dla zdrowia naszych dzieci. Za to Wysokiej 

Radzie dziękuję bo to były pieniądze na program przeznaczone, to są pieniądze przeznaczone na 

przygotowanie tych dwóch gabinetów stomatologicznych. Reszta jest nie nasze, za to płacą sami 

lekarze stomatolodzy – za wyposażenie, a fundusz zdrowia finansuje wszystkie koszty przez cały 

rok. Jeszcze jeden program omówię, program, który realizuje w związku z decyzją burmistrza pani 

kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jesteśmy jako gmina zobowiązani 

pomóc Ośrodkowi Pomocy Społecznej w realizacji przynajmniej przez pierwsze 3 miesiące 

wdrożenia programu 500+. Dobry program, pewnie trzeba aby był w przyszłości ulepszany, żeby 

bardziej jeszcze trafiał do potrzebujących. Bardzo się cieszę, że w tym roku tylko, trafi ponad 14 

milionów do naszych rodzin. Te pieniądze się bardzo przydadzą. Trzeba będzie sprawnie wdrożyć 

ten program, temu służy modernizacja pomieszczeń koło Ośrodka Pomocy Społecznej, którą 

kończymy. Jutro oddajemy remont, za który odpowiadał pan kierownik Drozd, pan Maciej Sikora,  

pod władzę pani kierownik Kozubowskiej. I tam od poniedziałku montaż urządzeń elektronicznych 

plus technicznych typu biurka itd. i tam będziemy przyjmowali część uprawnionych do składania 

wniosków. Inna grupa ludzi, jeśli taka będzie ich wola może składać wnioski w domach kultury, 

zakładamy że przez tydzień, zobaczymy co dalej, w domach kultury w Niedźwiadzie i w Gnojnicy 

Dolnej. Wnioski jeśliby uprawnieni chcieli pozyskać, mogą internetowo, mogą w sekretariatach 

szkół, przedszkoli, tu w urzędzie i w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wszystkich 

pracowników socjalnych uruchomiamy na pierwszy okres do przyjmowania wniosków, cały dział 

zasiłków rodzinnych, myślę, że docelowo 3 etaty będą służyły temu programowi. Myślę, że 

wszystko będzie w porządku ale jak zawsze przy takim dużym programie nie obędzie się bez 

utyskiwań. Jeżeliby się zdarzyły to nie będą wynikały z naszej złej woli samorządu czy gminnego 
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Ośrodka Pomocy Społecznej tylko z technicznych przyczyn bo tam gdzie się coś robi zawsze 

zdarzają się jakieś małe problemy. Mamy wielką wolę i popieramy ten program. Osobiście bardzo 

się cieszę, że jest to przesunięcie środków do rodzin bardziej potrzebujących czyli tych 

wielodzietnych.  

Wszystkie kwestie zawiązane z pracą centrum kultury, biblioteki, centrum sportu można zobaczyć 

uczestnicząc w wystawach, uczestnicząc w spotkaniach, uczestnicząc w imprezach kulturalnych, 

sportowych. Zachęcam do tego. Dziękuję raz jeszcze dyrektorowi Wojdonowi za podsumowanie 

sportu w szkołach i ponadszkolnego za ubiegły rok, za wyróżnienie wszystkich działaczy, trenerów, 

zawodników – jest to ważne, podobnie w dziedzinie kultury służy temu dzień działacza kultury, 

dzień bibliotekarza żeby podsumowanie zrobić. 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo sołtysi i przewodniczący osiedli, szanowna 

kadro kierownicza przed ważnymi świętami, przed świętami wielkanocnymi chciałbym od siebie, od 

swoich najbliższych współpracowników pozdrowić serdecznie wszystkich państwa, chciałbym 

życzyć na wasze ręce waszym rodzinom, sąsiadom i przyjaciołom spokojnych, wyważonych świąt 

wielkanocnych, niech to będzie czas i modlitwy i refleksji i przyjaźni i wspólnych rozmów przy 

stole, niech to będzie czas dobrej wiary w dobre jutro.  

 

8.  

Brak zgłoszeń radnych w sprawie zapytań i interpelacji.  

Przewodniczący Rady: Poinformował, że do Urzędu Miejskiego wpłynął mail w formie jakby skargi, 

o treści: Dlaczego nigdzie nie ma danych kontaktowych do radnych chociażby mail. Mieszkańcy nie 

mają żadnego kontaktu z radnymi. Poinformował, że propozycja jest aby nie dyskutować nad tym ale 

odpowiedzieć tej osobie – przekazać numer do Biura Rady, w następnej kolejności jeżeli się 

skontaktuje ta osoba przekazać jej jakby dane dotyczące skontaktowania się z konkretnym radnym 

lub jeżeli wyrazicie zgodę przekazać numer telefoniczny lub adres mailowy żeby dyskutować. 

Przypomniał, że rozpoczął się okres składania oświadczeń majątkowych i że do końca kwietnia 

każdy radny ma obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego. W imieniu wszystkich radnych 

przekazał na ręce burmistrza, kierownictwa urzędu, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów 

życzenia w związku z rozpoczynającym się szczególnym czasem Wielkiej Nocy – wiele łask, 

refleksji i zadumy, radości i nadziei.  

 

9. 

Przewodniczący Rady - zamknął 22 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. 

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej. 


