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Protokół Nr XXIII / 16 

z XXIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 25 kwietnia 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. 13.10 – 15.20. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 23 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. Powitał pana burmistrza i jego zastępcę, 

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

sołtysów. Powitał również pana profesora Władysława Tabasza dzisiejszego prelegenta na 

okoliczność 1050-lecia Chrztu Polski.  

Poinformował, że przed sesją ksiądz dziekan dekanatu ropczyckiego przekazał przykrą wiadomość 

o śmierci pierwszego proboszcza parafii na Czekaju księdza Mariana Łopatki. Zainteresowanym 

udziałem w uroczystościach pogrzebowych przekazał informację, że jutro nastąpi eksporta ciała do 

kościoła o godzinie 16.00. Natomiast w środę o 14.00 odbędzie się msza święta na Czekaju i 

pochówek na cmentarzu parafialnym w grobowcu księży.   

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - mam jedną krótką poprawkę, aby projekt 5.9. był 

projektem 5.8. a projekt 5.8. projektem 5.9.. Istota jest w projekcie 5.9. Chodzi o to co mówiliśmy 

na klubie, czy pomożemy powiatowi deklarując 300 000 zł czy nie. Jeśli pomożemy, deklarujemy 

to dopiero będzie projekt 5.8. bo to jest deklaracja z jakich podatków będzie ta darowizna 

pochodziła.  

 

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

wstrzymujących się – 0. 

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

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 22 sesji.  

4.Upamiętnienie 1050. Rocznicy Chrztu Polski – wykład okolicznościowy prof. Władysława 

Tabasza.  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

5.1.przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach na 

lata 2016-2020”,  

5.2.darowizny drogi w Gnojnicy,  

5.3.darowizny działki w Małej na rzecz Gminy Wielopole Skrzyńskie,  

5.4.aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niedźwiada”,  

5.5.trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania,  

5.6.Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie w Mieście i Gminie Ropczyce na lata 2016-2020,  

5.7.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,  
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5.8.zmiany Uchwały Nr XVII/156/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,  

5.9.zaciagnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 i 2018 

rok,  

5.10.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok,  

5.11.wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.  

6.Sprawozdania z działalności w 2015 roku oraz plany pracy na 2016 rok – komisji stałych Rady 

Miejskiej.  

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

8.Interpelacje i zapytania.  

9.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu  z 22 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.  

Przewodniczący Rady – jak powszechnie wiadomo, w bieżącym roku przypada 1050 rocznica 

Chrztu Polski. Obchody tego jubileuszu to nie tylko przeżycie religijne. Chrzest Polski datowany na 

966 rok jest również ważnym etapem w historii naszej ojczyzny bowiem przyczynił się on do 

scementowania społeczeństwa w zjednoczonym państwie polskim. Wraz z tym wydarzeniem kraj 

zyskał kontakt z zachodnim kręgiem kulturowym a Polska rozpoczęła nową erę dziejów pod 

względem cywilizacyjnym, religijnym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Główne obchody 

rocznicowe Chrztu przypadły właśnie na kwiecień. Nasz samorząd chce zaakcentować i upamiętnić 

to wydarzenie i włączyć się w nurt obchodów jubileuszowych. Stąd punkt w dzisiejszym porządku 

obrad: Upamiętnienie 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Na tą okoliczność profesor Władysław Tabasz 

– dzisiejszy prelegent przekaże nam kilka zdań dotyczących tego wydarzenia. Dzisiejszy prelegent 

jest prawnikiem, socjologiem i pasjonatem lokalnej historii, gościł już niejednokrotnie  

z prelekcjami na naszych sesjach.  

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos profesorowi Władysławowi Tabaszowi i zaprosił do 

wysłuchania okolicznościowego wykładu. 

 

Wykład okolicznościowy profesora Władysława Tabasza – Upamiętnienie 1050. Rocznicy Chrztu 

Polski – załącznik do protokołu. 

 

5. 

5.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiej  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach na lata 2016-2020” – Dyrektor Miejskiej  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach – pani Maria Kozińska. 

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Ropczycach na lata 2016-2020”. Jest to dokument określający kierunki rozwoju ropczyckich 

bibliotek wraz z filiami w Ropczycach-Witkowicach, w Brzezówce, Lubzinie, Gnojnicy  

i Niedźwiadzie w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Wskazuje na nową 

drogę działalności placówki na terenie miasta i gminy Ropczyce ułatwiającą użytkownikom 

biblioteki dostęp do księgozbioru, komputerów i internetu a za ich pośrednictwem do wiedzy, 

informacji i kultury. Jest to pierwszy tego typu dokument w bibliotece określający obszary, 

priorytety tematyczne oraz cele polityki rozwoju działalności biblioteki. Proces powstawania 

strategii oparto na ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, dokumentacji własnej oraz konsultacjach społecznych, które pozwoliły na 

postawienie diagnozy obecnego stanu biblioteki, z przygotowaniem analizy słabych i mocnych 

stron, szans oraz zagrożeń placówki, określeniem grupy wiekowej obecnych i potencjalnych 

użytkowników biblioteki, zdefiniowaniem społeczności lokalnych w zakresie potrzeb 

czytelniczych, kulturowych, informacyjnych oraz określenie grupy potencjalnych partnerów, zasad 
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partnerstwa i możliwości tworzenie sieci współpracy. Opracowana strategia rozwoju biblioteki jest 

spójna ze Strategią Rozwoju Gminy Ropczyce – głównego organizatora placówki. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – zastępca przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury  

i sportu poinformował, że w dniu 20 kwietnia bieżącego miesiąca zebrała się komisja ds. oświaty, 

kultury i sportu.  Po dokładnym przeanalizowaniu strategii, po dyskusji pozytywnie zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały i proponuje radnym przyjęcie tego projektu uchwały.  

 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Ropczycach na lata 2016-2020” została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

5.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie darowizny drogi w Gnojnicy – Kierownik Referatu 

Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości  – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego, z przeznaczeniem pod drogę powiatową, nieruchomości gruntowej o powierzchni 

1,6818 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Ropczyce, położonej  

w Gnojnicy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr nr: 1274/4, 

1274/5 i 1274/6. Działki objęte projektem uchwały są przedłużeniem ulicy Leśnej stanowiącej 

drogę powiatową i łączą się z drogą powiatową przebiegającą przez teren wsi Gnojnica.  

Z uzgodnień dokonanych z powiatem wynika zgoda na zaliczenie tych działek do drogi powiatowej 

w zamian za część ul. Zielonej. To jest też potwierdzeniem uchwały Wysokiej Rady przyjętej 24 

marca w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej.  

 

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 20 kwietnia 2016 roku opiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję  

o numerach: 5.2. w sprawie darowizny drogi w Gnojnicy Woli na rzecz powiatu, 5.3. w sprawie 

darowizny działki w Małej na rzecz gminy Wielopole Skrzyńskie oraz 5.6. w sprawie aktualizacji 

„Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niedźwiada”. Wyniku głosowania wszystkie projekty uchwał 

uzyskały opinię pozytywną. 

 

Uchwała w sprawie darowizny drogi w Gnojnicy została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

5.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie darowizny działki w Małej na rzecz Gminy 

Wielopole Skrzyńskie – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości  – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, na cele zaplecza do prowadzenia domu dziennego pobytu dla seniorów, nieruchomości 

gruntowej będącej własnością Gminy Ropczyce, położonej w Małej, oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 2529/6 o powierzchni 65 arów 59 m2. Wójt Gminy 

Wielopole Skrzyńskie zwrócił się w ubiegłym roku z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny 

na rzecz Gminy Wielopole Skrzyńskie części tej działki położonej w Małej, na której znajdują się 

urządzenia sanitarne związane z funkcjonowaniem budynku zlokalizowanego na działce nr 1734  

w Gliniku, na cele zaplecza do prowadzenia domu dziennego pobytu dla seniorów. 

 

Uchwała w darowizny działki w Małej na rzecz Gminy Wielopole Skrzyńskie została podjęta przy: 

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

 

5.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Niedźwiada” - Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju – pan Robert 

Kuraszkiewicz. 
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Niniejsza uchwała dotyczy zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niedźwiada”. Do 

końca kwietnia planowane jest otwarcie naboru przez samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Dotyczy on ostatniego roku realizacji programu Podkarpackiej Odnowy Wsi. Jest on realizowany 

od roku 2012. Od samego początku uczestniczy w nim nasza największa wieś czyli Niedźwiada. 

Większość zadań, które były wcześniej zapisane w strategii zostało już zrealizowanych. Przez 

ostatni rok realizacji grupa inicjatywna zaproponowała, przedstawiła na zebraniu wiejskim 

propozycje zmian, czyli aktualizację tej strategii. Zebranie wiejskie przyjęło taką aktualizację. 

Wymogiem prawnym, by móc ubiegać się o pomoc finansową jest zatwierdzenie tej strategii przez 

Wysoką Radę. Inwestycje są dofinansowane w wysokości 50%, nie więcej niż 10 000 zł, więc są to 

takie bardzo drobne, niewielkie inwestycje. 

 

Uchwała w sprawie aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niedźwiada”, została podjęta 

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

 

5.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – Kierownik 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach – pani Iwona Kozubowska.   

Projekt uchwały dotyczy trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Gmina podejmuje 

działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizując prace zespołu 

interdyscyplinarnego. Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

zadaniem samorządu gminnego jest określenie w drodze uchwały trybu, sposobu powołania  

i odwołania członków zespołu oraz określenie szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Zadaniem takiego zespołu jest integrowanie oraz koordynowanie działań przedstawicieli różnych 

instytucji, podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego 

poinformował, że ww. komisja po przeprowadzonej analizie pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał przedłożone na dzisiejszą sesję tj. w sprawach:  trybu i sposobu powołania i odwołania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – 

projekt 5.5., Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Ropczyce na lata 2016-2020 – projekt 5.6., wstępnej 

lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych – projekt 5.11. 

 

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw 

- 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Ropczyce na lata 2016-

2020 - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach – pani Iwona 

Kozubowska.   

Projekt uchwały dotyczy Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Ropczyce na lata 2016-2020. Potrzeba 

podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Zgodnie z tą ustawą na gminie ciąży obowiązek tworzenia gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy między innymi poprzez opracowanie i realizację gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym celem tego programu jest zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy w rodzinie, jak również ochrona ofiar przemocy. Program ten określa zadania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz zasady postępowania wobec osób stosujących 

tą przemoc, osób dotkniętych przemocą. Zmiana uchwały w sprawie Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy jest konieczna z uwagi na zmianę przepisów prawnych, uregulowania 



5 

 

organizacyjne a także jest efektem doświadczeń związanych z codzienną współpracą 

przedstawicieli wielu instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

  

Uchwała w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Ropczyce na lata 2016-2020, została podjęta przy: za – 

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

 

5.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego. 

Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 300 000 zł dla 

Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektu pn. 

„Budowa łącznika autostrady A-4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. Pomoc w formie 

dotacji zostanie udzielona w następujących latach i kwotach: w 2017 roku – 150 000 zł i w 2018 

roku – 150 000 zł. Projekt uchwały upoważnia Burmistrza Ropczyc do zawarcia stosownej umowy 

z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim w formie udzielenia dotacji celowej.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - chciałbym jeszcze dodać kilka słów do tego projektu 

uchwały dlatego, że była dyskusja również na klubie przed rozpoczęciem sesji. Klub wyrażał taki 

pogląd, żeby trochę rozszerzyć w uzasadnieniu tenże projekt uchwały rady bo krąży w ramach 

opinii publicznej wiele różnych informacji dotyczących tego zagadnienia, tej inwestycji. W różnych 

mediach na różne sposoby opisujemy kto powinien budować drogę łączącą zjazd z autostrady  

w Woli Ocieckiej, zjazd ropczycko – sędziszowski z drogą E-4. Były też różne dokumenty, które 

przedkładano z naszego środowiska wójtów, burmistrzów, jak również z poszczególnych 

samorządów na szczebel rządowy, na szczebel samorządu wojewódzkiego, wnioski by tą 

inwestycję realizował i prowadził rząd, w jego imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad, bądź samorząd wojewódzki a w jego imieniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w oparciu  

o spotkania, które odbywały się tu również na tej sali. Konwent Wójtów i Burmistrzów dwu, 

trzykrotnie w obecności posła, senatora, przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich podejmował ten temat przez ostatnie 3 lata. W efekcie naszych 

wystąpień, wniosków o których informowałem Wysoką Radę Samorząd Województwa 

Podkarpackiego dwukrotnie zdecydował się na zlecenie przetargu opracowania dokumentacji 

wstępnej czyli koncepcji budowy tego łącznika. Ostatecznie temat ten został sfinalizowany. Taka 

koncepcja programowo-przestrzenna  wraz z oceną możliwości realizacji została przygotowana  

i przedstawiona przez firmę wybraną w drodze przetargu, zgodnie ze szczegółowymi planami 

zagospodarowania, które zostały przyjęte przez naszą Wysoką Radę, jak również radę miasta 

Sędziszów. Byliśmy zgodni jako przedstawiciele samorządów gminnych i samorządu powiatowego 

przez ostatnie 2 lata, że zadanie to powinien realizować rząd, jego agenda lub samorząd 

wojewódzki i jego jednostka organizacyjna. Niestety tutaj trzeba przyznać, że ponieśliśmy porażkę. 

Nie udało się nam wystraczająco uzasadnić w argumentach, wywrzeć presji, poszukać na tyle 

mocnych sojuszników o czym była mowa w wystąpieniu profesora Tabasza, że na każdym szczeblu 

zawsze odgrywa też ważną rolę jakich się ma wspomagających, jakich się ma sojuszników, to mogą 

w danej, ważnej sytuacji poprzeć w podejmowaniu przez innych właściwej dla naszego interesu 

decyzji. Nie udało się nam uzyskać takiej mocy sprawczej, by te dwa organy rząd lub samorząd 

wojewódzki zdecydował się na realizację tejże inwestycji. Pozostała odpowiedź na pytanie w takim 

razie kto, samorząd powiatowy wspierany przez samorządy gminne czy w ogóle tej inwestycji nie 

będzie. Na dziś wygląda na to, że albo rzeczywiście mocą możliwości samorządów lokalnych  

a więc samorządu powiatowego jako wiodącego i samorządów gminnych wspierających 

przystąpimy do pozyskania środków finansowych w drodze konkursu ze środków europejskich  

a następnie do realizacji etapami budowy tej drogi, w skrócie łącznika albo tego łącznika nie 

będzie. Nie będzie przynajmniej w perspektywie najbliższych 4-6 lat, tak jak jest ta perspektywa 

finansowa 2014-2022. Uważam więc, że w tej sytuacji, kiedy nie został zaakceptowany przez 
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większość sejmową projekt poprawki do budżetu, nie ma środków finansowych rządowych, kiedy 

w bilansie rządu brakuje, o czym wspominał niedawno w wywiadzie wiceminister do spraw 

infrastruktury drogowej pan Jerzy Szmit 92 miliardy złotych na program związany z budową dróg 

krajowych, jeśli marszałek jednoznacznie kilkukrotnie wypowiedział się, że nie będzie inwestorem 

i realizatorem łącznika ropczycko-sędziszowskiego, zresztą zaprzeczył swoim deklaracjom sprzed 2 

lat wypowiedzianym tu w Ropczycach na spotkaniu na które byłem i ja zaproszony i pewnie też 

państwo obecni na tej sali. W tej sytuacji pozostaje dzisiaj poprzeć starostę, poprzeć samorząd 

powiatowy w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku na pozyskanie w drodze konkursu 15 000 000 zł 

na pierwszy etap, zleceniu w drodze przetargu opracowania projektu technicznego na całość 

odcinka podzieloną na trzy etapy i rozpoczęciu budowy pierwszego etapu. Myślę, że będziemy 

wspierać finansowo i też emocjonalnie starostę i samorząd powiatowy w tym zadaniu. Jeśli uda się 

to zadanie zrealizować  w ciągu najlepiej 3-4 lat w całości to będzie to jednak sukces nas 

wszystkich, środowiska, Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Jeśli nie uda się w ogóle rozpocząć 

budowy tego łącznika to trzeba będzie publicznie mieszkańcom Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego powiedzieć, że ponieśliśmy porażkę jako samorządowcy ale i politycy. Muszą się 

bardziej w pierś uderzyć politycy bo to oni decydują o istotnych inwestycjach na terenie swojego 

środowiska w którym są wybierani. Ja bardzo proszę Wysoką Radę bo są różne głosy dać, nie dać, 

dołożyć, pomóc, aby jednak zdecydować się przyznać deklaratywnie na tym etapie 300 000 zł  

w dwóch latach, w przyszłym roku 150 000 zł i w 2018 w którym byłby kończony pierwszy etap 

tego łącznika kolejne 150 000 zł jako nasz udział do wkładu własnego samorządu powiatowego bo 

wydaje mi się, że na dziś innej drogi budowy tego łącznika nie ma. Lepiej, żeby etapami a jednak 

budować niż odwrócić się plecami i nie budować. Porażka starosty jako inwestora będzie również 

po części naszą porażką i porażką całego środowiska, które funkcjonuje w tzw. „władzy obecnych 

czasów” bo w perspektywie kilku lat, 10 lat nikt nie będzie pamiętał kto wziął na siebie jaką 

odpowiedzialność ale, że w ogóle nie udało się zrealizować budowy istotnej dla środowiska tego 

powiatu, zwłaszcza dla środowiska gospodarczego inwestycji. Jest to 300 000 zł w stosunku do 

600 000 zł, które deklaruje swoją uchwałą samorząd miasta Sędziszów. Ale samorząd miasta 

Sędziszów wie, że budowa pierwszego etapu to jest droga, która otwiera naprawdę dobrą 

komunikację dla miasta Sędziszów z autostradą, natomiast nie można tego powiedzieć  

o komunikacji dla mieszkańców i przedsiębiorców miasta Ropczyce bo żeby dojechać na ten 

wybudowany pierwszy etap drogi trzeba dalej przejechać miasto Sędziszów, które jest ograniczone 

znakami tonażu i natężenia ruchu. Dla nas rozwiązaniem będzie dopiero wybudowanie drugiego  

i trzeciego etapu, co umożliwi wjazd przede wszystkim TIR-ów gospodarczych, które obsługują 

naszą Cukrownię, Magnezyty i wielu innych przedsiębiorców na autostradę bezpośrednio z E-4. Ja 

rozumiem, że przyjdzie czas i na to liczę, że przy budowie trzeciego etapu tego łącznika to miasto 

Ropczyce zadeklaruje dwukrotnie większą kwotę niż miasto Sędziszów i w ten sposób nasze 

udziały w budowie całej drogi się wyrównają. Należy tak to przyjąć bo jeżeli w dyskusji gdzieś 

toczonej poza obrębem samorządu miasta a może i w samorządzie Sędziszowa wskazywano by na 

postawę jakiejś chytrości albo braku wystraczającego wsparcia dla tej inicjatywy budowy  

z mniejszą deklaracją o 100% niż Sędziszów to proszę w uzasadnieniu przedstawiać ten argument, 

że w całości budowy łącznika wyrównamy tą różnicę ale nikt dzisiaj nie da nam 100% gwarancji, 

że etap drugi i etap trzeci tego odcinka na pewno będzie budowany. Bardzo byśmy chcieli, bardzo 

liczymy ale to nie jest dzisiaj absolutnie pewne, bo nie są pewne źródła finansowania drugiego  

i trzeciego etapu a jeśliby w 100% koszty budowy drugiego i trzeciego etapu miały ponosić 

samorządy lokalne to jest to absolutnie ponad siły finansowe, możliwości kapitału wszystkich tych 

gmin i starostwa, powiatu razem wziętych, więc musi być wsparcie albo rządu albo jeszcze innych 

środków, by cały łącznik był wybudowany. Reasumując chcę prosić Wysoką Radę abyśmy 

jednogłośnie poprali ten projekt uchwały. To jest też nie tylko taki finansowy wyraz wsparcia 

potrzeby budowy drogi, łącznika ale również emocjonalny, że w tym naszym parlamencie miejskim 

nie różnimy się bardzo co do konieczności inicjatywy rozpoczęcia budowy tej drogi, by dać wyraz  

i marszałkowi i rządowi jak bardzo jesteśmy jako samorządowcy zdeterminowani, aby ta 

inwestycja ruszyła i została zakończona, żeby się nie zakończyła tylko pierwszym etapem bo jeśli 
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się tak stanie to też będzie porażka dla całego powiatu. Dziękuję, chciałem rozszerzyć to 

zagadnienie, stąd moje wystąpienie.   

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oznaczone 

w porządku obrad 23 sesji tj. 5.7., 5.8., 5.9. i 5.10. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

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

 

5.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/156/15 Rady Miejskiej 

w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały nr 156 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 grudnia 

2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. We 

wcześniej podjętej uchwale nr 156, która dotyczyła udzielenia pomocy finansowej na realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących 

dotyczących wydatków rehabilitacji zawodowej i społecznej tzw. Warsztaty Terapii Zajęciowej  

a którą Wysoka Rada podjęła widniała kwota dotacji 24 660 zł. Obecna zmiana uchwały zmienia 

zapis § 1 wcześniej wspomnianej uchwały, który będzie brzmiał: Postanawia się udzielić w 2016 

roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  

w kwocie 26 660 zł, na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej. Pozostałe zapisy 

paragrafów uchwały 156 nie ulegają zmianie. Zmiana uchwały, czyli zwiększenie przeznaczonej 

dotacji o 2 000 zł wynika ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 roku 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Na 

podstawie algorytmu, który jest przeliczany na podstawie uczestników, którzy uczestniczą  

w zajęciach terapii z gminy Ropczyce a tych uczestników jest 31 osób zmiana algorytmu wskazuje 

na zwiększenie o 2 000 zł tej dotacji. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/156/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 

grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-

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

 

5.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku  

w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 i 2018 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie w latach 2017 i 2018 środków finansowych  

w łącznej kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację projektu pn. „Budowa łącznika 

autostrady A-4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. Źródłem pokrycia zobowiązań 

wskazanych w § 1 projektu uchwały będą w następujących latach poszczególne kwoty: w budżecie 

2017 roku kwota 150 000 zł będzie pokryta z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, w 2018 roku również kwota 150 000 zł będzie 

także pokryta z dochodów gminy z podatku od nieruchomości. Projekt uchwały upoważnia 

burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych które 

przekraczają granice wydatków budżetu 2016 roku. Projekt uchwały upoważnia również 

Burmistrza Ropczyc do podpisania umowy. Projekt uchwały jest częścią następną wcześniej 

podjętej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 

2017 i 2018 rok, została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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5.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok 

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok. W budżecie gminy na 2016 rok 

wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 6 218, 24 zł. Na 

zwiększenie dochodów składają się dochody bieżące oraz dochody majątkowe. W tabeli nr 1  

w poszczególnych działach, rozdziałach przedstawione są zwiększenia dochodów. Zwiększenia 

dochodów dotyczą przede wszystkim zwiększenia dotacji na dodatek energetyczny oraz kosztów 

obsługi w wysokości 2% wypłaconej dotacji, jest to kwota 318, 24 zł. Również zwiększenie dotacji 

celowej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 2 900 zł oraz dochody 

wypracowane przez jednostki oświatowe w związku realizacją zadań m.in. wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych czy wpływy z najmu, dzierżawy poszczególnych obiektów w placówkach 

oświatowych. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6 218, 24 zł. W tabeli nr 2 

przedstawione są poszczególne zwiększenia. Przede wszystkim zwiększenia dotyczą realizacji 

zadań oświatowych, realizacji zadań dotyczących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz realizacji zadań przez dodatki mieszkaniowe w związku ze zwiększoną dotacją na dodatek 

energetyczny. Równocześnie w paragrafie 2 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków 

budżetowych w łącznej kwocie 19 000 zł. W tabeli nr 3 przedstawione są poszczególne 

zwiększenia, zmniejszenia przesunięć między wydatkami. Największą grupą przesunięć są zadania 

związane z realizacją programu 500+, w związku z przeniesieniami między poszczególnymi 

paragrafami wydatków bieżących. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok została podjęta przy: za – 19 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych – Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Do naszego urzędu wpłynął wniosek zarządu osiedla Witkowice z propozycją lokalizacji 

przystanków na ul. Wyszyńskiego poprzez ul. Szkolną, ul. Sucharskiego i ul. Kolonia.  Została 

powołana komisja, która dokonała oględzin lokalizacji tych przystanków. Ta propozycja lokalizacji 

tych przystanków uzyskała pozytywną opinię starostwa, natomiast w związku z art. 20 f ustawy  

z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jest niezbędna uchwała naszej rady w celu ustanowienia 

tych przystanków. Na ul. Wyszyńskiego jest zlokalizowane 4 przystanki, na ul. Sucharskiego dwa, 

na ul. Kolonia cztery. Jeżeli państwo podejmiecie tą uchwałę będzie ona podstawą do przyjęcia 

uchwały przez starostwo powiatowe, która określi zasady korzystania z tych przystanków. 

 

Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych została podjęta 

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

 

6. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że kolejny punkt porządku obrad to Sprawozdania 

z działalności w 2015 roku oraz plany pracy na 2016 rok stałych komisji Rady Miejskiej. 

Poinformował, że spełniając obowiązek ustawy o samorządzie gminnym i statutu gminy komisje 

stałe rady przedstawiły na piśmie sprawozdania z działalności w 2015 roku oraz plany pracy na 

bieżący rok. Spytał czy ktoś z radnych ma uwagi do tych materiałów, które każdy radny otrzymał.  

Brak zgłoszeń do zabrania głosu. 

Przewodniczący stwierdził, że jeżeli nie ma żadnych uwag to przeprowadzi głosowanie  

w sprawie przyjęcia tych materiałów. Wynik głosowania: za 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 

się 0.   

 

7. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Dzisiejszym wykładem chcieliśmy  

zaakcentować ważną rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski. Gdzie, jak nie na forum parlamentu miasta 



9 

 

i gminy Ropczyce przy udziale sołtysów, przewodniczących osiedli, naszych gości, zaakcentować 

to wydarzenie. Dzisiaj też był do południa taki akcent w naszym Centrum Kultury, który 

organizował samorząd powiatu pani wicestarosta Bernadeta Frysztak przy udziale pana posła 

eurodeputowanego i pana wicewojewody,  to też było ważne wydarzenie, współorganizowane przy 

udziale młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo potrzebne w wymiarze oświatowym, 

edukacyjnym, historycznym. Też trzeba podziękować za tą inicjatywę bo i wystawy i konkursy  

i przedstawienie, które było tak pomyślane, że to była rekonstrukcja wydarzeń sprzed  ponad 

tysiąca lat.  

Wysoka Rado, chciałbym zwrócić uwagę w swojej wypowiedzi na 3 grupy problemów i je pokrótce 

omówić, które są przed nami i przed miastem i gminą Ropczyce, a później krótko poinformować  

o wszystkich sprawach, które prowadzimy jako gmina na przestrzeni ostatniego miesiąca. 

Chciałbym więc powiedzieć o kontynuacji spraw związanych z zabezpieczeniem popowodziowym, 

o realizacji programu w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym 500+, chciałbym powiedzieć  

o problemie naboru dzieci do naszych przedszkoli. To jest ten wymiar czasowy, tymi tematami 

teraz się zajmujemy.   

Wracając do pierwszego tematu – Wysoka Rada pamięta, że dwie sesje temu to był temat 

przewodni, temat, w którym analizowaliśmy możliwości działań związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym mieszkańców miasta i gminy Ropczyce, w kontekście powiatu  

i w kontekście dorzecza górnej Wisły czyli regulacji Wielopolki i jej dopływów. Skwitowaliśmy 

wówczas ten temat na sesji Rady apelem podjętym na następnej sesji, skierowanym do czynników 

rządowych, do marszałka, do wojewody i oczywiście do jednostki organizacyjnej, która w imieniu  

i rządu i samorządu wojewódzkiego te tematy prowadzi czyli Podkarpacki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Chciałbym odczytać odpowiedź na nasze wystąpienie po sesji, 

odpowiedź Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych podpisaną przez zastępcę 

dyrektora do spraw inwestycyjnych Stefana Przywarę. Chciałbym przytoczyć po to żebyśmy  cały 

czas zajmowali się tym niezwykle ważnym, istotnym działaniem, które zmierza do wywierania 

presji na wszystkich odpowiedzialnych, chodzi o instytucje, chodzi o osoby zajmujące różne 

stanowiska, by nie zapominać o konieczności i potrzebie przyśpieszenia działań inwestycyjnych,  

w szczególności, które mogłyby zabezpieczyć ludność w dorzeczu Wielopolki i dopływów 

Wielopolki przed wpływami nadmiernych stanów wody. Co napisał Podkarpacki Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w swoim piśmie z 19 kwietnia bieżącego roku, przytoczę – W odpowiedzi na 

pismo gminy z 30 marca bieżącego roku w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych tutejszego 

Zarządu działań dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego uprzejmie informuję, że na 

rzece Wielopolce i potoku Niedźwiadka planowana jest budowa suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego Broniszów o pojemności 2 miliony 200 tysięcy metrów sześciennych, 

Łączki Kucharskie, Niedźwiada Górna, Ropczyce oraz Broniszów, Glinik gmina Wielopole 

Skrzyńskie. To jest lokalizacja tego zbiornika jednego z czterech największych zbiorników, to jest 

moja interpretacja, na rzece Wielopolce. Zbiornik ten, czytam dalej, wejdzie w skład systemu 

łączenia 7-miu suchych zbiorników mających zapewnić ochronę przeciwpowodziową całej zlewni 

rzeki Wielopolki. Ktoś kto to pisał chyba pomylił bo tu chodzi o 3 zbiorniki, a 7 razem w dorzeczu 

rzeki Budzisz i Wielopolki. Budzisz dla nas, łączy się dopiero na terenie gminy Ostrów przed 

ujściem do Wisłoki. Dalej czytam, Budowa zbiornika Broniszów oraz wszystkich pozostałych 

zadań ujętych w dokumentach będzie możliwa pod warunkiem uzyskania niezbędnych środków 

finansowych a także po zatwierdzeniu głównych dokumentów strategicznych z zakresu gospodarki 

wodnej to jest aktualizacji planu gospodarowania wodami oraz planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym. W nawiasie, Przedmiotowe zadanie zostało ujęte pod pozycją 5.21. listy inwestycji 

strategicznych stanowiącej załącznik nr 14 do planu zarządzania ryzykiem powodziowym.  

W związku z powyższym na chwilę obecną nie jest możliwe określenie dokładnych ram czasowych 

przygotowania i realizacji wyżej wymienionych inwestycji. Przytaczam to pismo po to żebyśmy 

mieli świadomość, że musimy ciągle przypominać o konieczności przyśpieszenia zatwierdzenia 

tych dokumentów, o których mowa i podjęcia przez inwestora, którym jest właśnie Podkarpacki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, kolejnych działań, które związane są ze zleceniem 

projektowania technicznego z decyzją środowiskową , której jeszcze wydanej nie ma, uzyskaniem 
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pozwolenia na budowę, wykupem lub zabezpieczeniem terenu, bo niekoniecznie musi być teren 

pod zbiornik wykupiony ale muszą być dzierżawy, które umożliwią dostęp do tych terenów  

i oczywiście planowaniem środków finansowych w dokumentach budżetowych naszego państwa  

w określonym terminie. Chcę w ten sposób powiedzieć, że według mojej oceny na pewno w naszej 

kadencji, kadencji naszego samorządu nie jest możliwa fizyczna realizacja tych zbiorników lub tego 

jednego z trzech zbiorników na rzece Wielopolce po wybudowaniu, których moglibyśmy się tu  

w dorzeczu Wielopolki w wielu naszych osiedlach i w mieście Ropczyce czuć absolutnie 

bezpiecznie. Do tego czasu myślę, że powinniśmy bardzo dbać o to aby właściciel rzeki  

i potoków dopływowych do Wielopolki na bieżąco zabezpieczał różne usuwiska rzeki, zawężenia, 

które mogą w czasie ulewnych deszczy powodować lokalne podtopienia jak również musimy dbać 

o to żebyśmy mieli siły i środki, przede wszystkim sprzęt i odpowiednie zabezpieczenie  

w przypadku katastrofy, która zdarzyła się w dorzeczu Wielopolki w 2009 i 2010 roku. Nikt nie 

może nas zapewnić, że to była woda stulecia. Lepiej mówić o tym zagrożeniu bądź być 

przygotowanym i to dotyczyć powinno tak mieszkańców jak i wiele różnych organizacji w tym 

Państwową Straż Pożarną, Ochotnicze Straże Pożarne, Policję, oczywiście samorząd czyli to 

wszystko co podlega pod gminę Ropczyce. I myślę, że wciąż powinniśmy przypominać 

decydentom wyższego szczebla, szczebla powiatowego, szczebla wojewódzkiego i szczebla 

rządowego o konieczności takich zmian prawnych, które przyśpieszą te działania na koniec 

umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę z rygorem możliwości i działania. I oczywiście 

zabezpieczenia środków finansowych. Tu kłania się też mobilność i możliwość pozyskania środków 

finansowych przez polityków tego regionu. W sumie jest tak, że wszyscy ci, którzy w danym czasie 

mają szczęście z woli ludzi piastować wysokie stanowiska rządowe muszą wiedzieć, że są coś 

zobowiązani dla tego środowiska. I nie chodzi tutaj o drobne sprawy lokalne, w których sobie 

doskonale radzimy. My i powiat radzimy sobie, ale tu chodzi o działania, i sprawy, i inwestycje, 

które przekraczają wymiar możliwości finansowych i organizacyjnych samorządów gminnych  

i samorządu powiatowego. Tu chodzi między innymi właśnie o te wielkie inwestycje by nie były 

planowane w nie wiadomo jak daleko odległym czasie ale żebyśmy mogli społeczeństwo 

poinformować za 8 czy 10 lat te zbiorniki będą budowane i byśmy pilnowali by w planach 

finansowych państwa znalazły się zapisy, które to umożliwią. Stąd to moje przytoczenie pisma  

i przytoczenie sprawy z poprzednich sesji.       

Temat drugi – wiąże się z realizacją programu w skrócie 500+ czyli realizacja ustawy o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci. Ja podkreślałem, że dobrze, że ten program jest realizowany. 

Podkreślałem to na wielu spotkaniach. Cieszę się, że rodziny na terenie miasta i gminy co roku będą 

wsparte  kwotą kilkunastu milionów złotych. Sądzimy, że to będzie w granicach od 16 w tym roku 

do 22 milionów w pozostałych latach. Wierzę w to, że decydenci czyli większość sejmowa, rząd, 

znowelizują tą ustawę, która jest dobrą ustawą ale ustawą nie do końca sprawiedliwą dla 

wszystkich. Bo wielu w okresie tych 3 tygodni, ludzi mnie jako burmistrzowi odpowiedzialnemu  

w kompetencji w imieniu rządu za realizację tego programu, za jego wprowadzenie, za zebranie 

wniosków, za wydanie decyzji, za wypłatę tych środków finansowych z budżetu państwa, ale 

przecież wszyscy jako społeczeństwo płacimy podatki, które będą jakby elementem wypłaty 500+, 

że zależy nam by trafiły do naprawdę potrzebujących rodzin, a więc tych rodzin, które mają tylko 

jedno dziecko a bardzo niskie dochody, żeby trafiły te środki finansowe też do rodzin, które mają 

kilkoro dzieci, spośród tych kilkoro dzieci część uczy się w szkołach średnich mając 18 lat lub  

w szkołach ponad średnich gdzie wydatki są duże. Rodzice tych rodzin wyrażają niezadowolenie  

i kierują do mnie, ja ze zrozumieniem to przyjmuję bo jako wójt, burmistrz reprezentuję sprawczo,  

w realizacji ten program i będę pewnie apelował do posłów, do przedstawicieli rządu by po 

pierwszej analizie rocznej wziąć pod uwagę nowelizację wymienionej przed chwilą ustawy  

i być może nie chodzi mi o to żeby zwiększać jeszcze środki bo wiem, że naszego państwa na dziś 

tak naprawdę trochę nie stać nawet na tą kwotę, że zabezpieczenie tych środków w wysokości 

kilkunastu czy kilkudziesięciu miliardów złotych tak naprawdę obciąża przyszłe pokolenie bo po 

części jest to z kredytów, dotowanie rodzin, ale według mnie dobre, słuszne. Zatem trzeba tą ustawę 

poprawiać żeby jeszcze bardziej była akceptowalna przez rodziny, których dotyczy. To po 

pierwsze. W sprawie realizacji,  chciałem powiedzieć, że na dzień dzisiejszy w imieniu burmistrza 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę, kilku pracowników ma 

bezpośrednie pełnomocnictwa burmistrza do wdrażania tej ustawy w życie. Przyjęto około 2 tysięcy 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500 zł na dziecko. W chwili obecnej mamy ponad 300 

decyzji  wydanych przyznających dla tych z 2 tysięcy rodzin, które  złożyły wnioski, decyzji które 

w tym tygodniu, czwartek, piątek będzie gminny ośrodek pomocy realizował poprzez przekazanie 

środków finansowych, które są już na naszym koncie. I to jest uważam dobra realizacja tego 

programu. Byliśmy jako gmina dobrze, uważam, przygotowani przez ostatnie 2 miesiące do 

wdrożenia tego programu, poprzez między innymi sprawy organizacyjne. Jak państwo wiecie 

przesunęliśmy prywatną działalność z lokali, które stanowią bezpośrednie sąsiedztwo i zaplecze 

siedziby gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyremontowaliśmy te lokale, wyposażyliśmy  

w odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, przygotowaliśmy pracowników, 

rozszerzyliśmy kadrę, zostali wyszkoleni, wyposażeni w odpowiednie dokumenty i cały proces 

informatyczny. Uruchomiliśmy lokale do przyjmowania wniosków również w terenie. Informuję, 

że założenie było takie, że pierwszy miesiąc będą funkcjonowały grupy pracowników w domach 

kultury w Gnojnicy Dolnej i w Niedźwiadzie i po pierwszym miesiącu uważamy, że największy 

nacisk uprawnionych do składania wniosków minie. Od maja będziemy wnioski przyjmować tylko 

w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach. Sądzę, że jest to sprawna realizacja tego 

zadania i informuję Wysoką Radę bo państwo jesteście suwerenem. Trochę jestem zdziwiony oceną 

realizacji tego programu, przez moich pełnomocników w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 

przez nasz partnerski samorząd powiatowy bo konferencja prasowa, którą telewizja Rzeszów nadała 

w programie regionalnym sprzed kilku dni, prowadzoną przez starostę i członków zarządu powiatu  

w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej informująca o postępie w realizacji tego programu na 

terenie miasta i gminy Ropczyce bez wiedzy burmistrza, bez jego zgody to w tych relacjach takiej 

współpracy tych dwóch samorządów, samorządu miasta i samorządu powiatu, w tej relacji 

wzajemnej współpracy czego państwo byli świadkiem przy podejmowaniu przez Wysoką Radę 

jednogłośnie uchwały o współfinansowaniu udziału własnego na budowę zadania, którego 

inwestorem jest samorząd powiatowy to kładzie się cieniem na bym powiedział zaufaniu. Bo te 

relacje są pozytywne, partnerskie wtedy kiedy partnerzy nie wchodzą sobie w kompetencje. Jak 

państwo, Wysoka Rado, wyobrażacie sobie, że burmistrz Ropczyc udaje się bez wiedzy starosty do 

siedziby np. Zespołu Szkół Agrotechnicznych i ocenia program realizacji kształcenia 

ponadgimnazjalnego w szkołach średnich. Nawet jeśli to jest pozytywne bo ja nie mam uwag do 

oceny starosty tego programu bo uważam, że ona inna nie mogła być jak tylko dobra bo dobrze 

realizują ją nasi pracownicy i my jako gmina byliśmy dobrze przygotowani do tego programu. 

Uważam, że więcej takiej współpracy, na płaszczyźnie absolutnego zaufania partnerskiego musi 

być pomiędzy samorządami w danym powiecie byśmy byli efektywniejsi, byśmy byli skuteczniejsi, 

byśmy się bardziej rozumieli. I tą wypowiedź dedykuję moim koleżankom i kolegom z zarządu 

powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, zapraszając na sesje, na których są debatowane u nas sprawy 

powiatowe, sprawy, które dotyczą i miasta Ropczyce i powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

chociażby i dzisiejszej sprawy bo wiem, że pan starosta uczestniczył w sesjach gminnych,  

w punkcie któryśmy przed chwilą uchwalili dotyczącym dofinansowania udziału w budowie 

łącznika ale jakoś u nas dziś z zarządu powiatu nikt nie zaszczycił swoją obecnością, być może 

uznali, że Wysoka Rada jest przekonana do współpracy w tym zadaniu i nie ma potrzeby tracić 

czasu. Jeśli tak to słusznie ale mimo wszystko ja zapraszam jednak do takiej współpracy  

z zaufaniem, z wzajemnym zaufaniem. To jest drugi temat. 

Trzeci temat problemowy, to Wysoka Rado jest akurat teraz optymalny termin informowania 

rodziców dzieci, które powinny być przyjęte do wychowania przedszkolnego do przedszkoli od  

1 września bieżącego roku. Chciałbym zatem Wysoką Radę poinformować jak się sprawy mają, bo 

z mediów Wysoka Rada wie, że w całym kraju samorządy gminy mają problem by przyjąć 

wszystkie dzieci w szczególności dzieci 3-letnie do przedszkoli z dniem 1-go września bieżącego 

roku. Mówię 3-letnich dzieci jako, że ustawa czyli prawo zobowiązuje gminy do pełnego 

zabezpieczenia miejsc w przedszkolach dla dzieci, które mają 4 lata, 5 lat i 6 lat, natomiast 

pozostawia poza tym obowiązkiem 3-latki. Do 3 lat dziecko może być w żłobku. A więc to dziecko, 

które kończy 3 lata musi być obligatoryjnie wypisane ze żłobka a nie wszystkie te dzieci nim 
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ukończą 4 lata w tym przedziale jednego roku mogą znaleźć się w przedszkolach również naszych. 

Jest to związane z wycofaniem dzieci 6-letnich z klas pierwszych do zerówek i z brakiem wolnej 

ręki czyli możliwości podejmowania decyzji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast gdzie 

te zajęcia w zerówkach dla 6-latków mogłyby się odbywać. Gdybyśmy mogli kierować dzieci  

6-letnie do odbywania zajęć w zerówce w szkołach, to byśmy na terenie miasta i gminy absolutnie 

mogli przyjąć dziś od 1 września wszystkie dzieci 3-letnie, ponieważ prawo zobowiązuje, że na 

wniosek rodzica, to rodzic decyduje czy jego 6-letnie dziecko będąc w zerówce chce być  

w przedszkolu czy w szkole, takiej możliwości niestety w przedszkolach nie mamy. Sytuacja jest na 

dzisiaj taka, że po zamknięciu, po przeprowadzeniu jakby rekrutacji, zgodnie z regulaminem, który 

przyjęła Wysoka Rada w roku ubiegłym  i w tym roku, regulamin, który jest przyjmowany przez 

Wysoką Radę na podstawie ustawy, wynika, że do klasy pierwszej szkoły podstawowej zapisano  

z rocznym wyprzedzeniem 35 dzieci 6-letnich. Natomiast 330 dzieci 6-letnich pozostanie od  

1 września w zerówkach z następującym podziałem: dzieci 6-letnich w zerówkach w przedszkolach 

będzie zapisanych 186, natomiast 144 dzieci w zerówkach będzie odbywało swoje zajęcia  

w szkołach. Bo są takie szkoły, że nie ma przedszkola, zerówka zawsze była w szkole i tam rodzic 

wyboru nie ma. Ale są takie okręgi szkolne jak chociażby ropczyckie, czy w Witkowicach, czy  

w Lubzinie, czy w Gnojnicy Dolnej gdzie są przedszkola. Zatem jeśli rodzic chce by 6-latek 

odbywał swoje zajęcia w zerówce w przedszkolu to musimy tak to zorganizować, nie mogąc całej 

klasy 6-latków z zerówki przesunąć z przedszkola do szkoły.   Gdybyśmy tak mogli to wówczas 

kwestia braku naboru 3-latków by się całkowicie zmniejszyła albo była małym problemem. I tak na 

1 września braknie  następujących ilości miejsc w naszych przedszkolach: W przedszkolu nr  

1 brakowało 41 miejsc dla 3-latków ale ponieważ otwarliśmy dodatkowy oddział w Granicach  

i rozszerzyliśmy ten oddział do 9 godzin i utrzymaliśmy drugi 5-godzinny, to w zasadzie wszystkie 

3-letnie dzieci z tego okręgu byłyby w przedszkolu ulokowane, więc tutaj obiekt szkoły, obiekt 

remizy strażackiej bardzo się przydał. W przedszkolu nr 2, na górce, brak 25 miejsc dla 3-latków.  

Z tych 25 dzieci 3-letnich możemy 6 dzieci zapisać do przedszkola na Czekaju. Zatem brakło by 19 

miejsc. I gdyby rodzice 19 dzieci 6-letnich zgodzili się by stworzyć dodatkowy oddział zerówki  

6-latków w zespole szkół nr 2 obok 200 metrów to moglibyśmy pozostałe 3-latki wszystkie do tego 

przedszkola zapisać. Mówię o tym dlatego, że w bieżącym roku szkolnym w tej szkole mamy 3 

oddziały jakby zerówki i rodzice pomimo wielu problemów, niepewności i wizyt tu u mnie, w tym 

okresie, dzisiaj raczej są zadowoleni bo nie słyszę jednego zdania krytyki, negacji czy 

niezadowolenia. Ale z obecnymi rodzicami dzieci 6-letnich nie możemy dojść do tego 

przeświadczenia i przekonania, że jedną klasę 6-latków moglibyśmy dodatkowo do zespołu szkół nr 

2 skierować. W przedszkolu w Lubzinie brakuje 12 miejsc dla 3-latków, jednak dwóch 3-latków za 

zgodą rodziców moglibyśmy zapisać do przedszkola w Ropczycach nr 1, również do przedszkola 

na Czekaju moglibyśmy zapisać 5 dzieci z Lubziny. Zatem tak naprawdę dla 5-ciu 3-latków  

z Lubziny brakło by miejsca. Ale to też jest problem. W przedszkolu w Witkowicach nie 

przyjęliśmy 14 dzieci 3-letnich i dla nich na dziś propozycji nie mamy. W przedszkolu w Gnojnicy 

nie będzie przyjętych 5 dzieci ale w tym dwoje jest dwa i pół letnich czyli nieuprawnionych, dwoje  

3-letnich i jeden 4-latek spoza gminy. 4-latka spoza gminy teoretycznie nie musielibyśmy przyjąć. 

Jeśli  miejsce się znajdzie to przyjmujemy spoza gminy do naszych przedszkoli bez większych 

problemów. Czyli na dziś brakowałoby w Gnojnicy 2 miejsca dla dzieci 3-letnich. Mam 

świadomość, że przez najbliższy rok będziemy musieli się przygotować do rozwiązania problemu 

bo dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystko jest zgodnie z prawem, 3-latków prawo nie nakazuje 

przyjmować do przedszkoli, gdybyśmy się z rodzicami 6-latków dogadali, to chcielibyśmy ich 

przyjąć do przedszkoli. Nie wywieraliśmy presji na rodziców 6-latków w ostatnich 2 miesiącach  by 

zapisywali ich do klas pierwszych co byłoby z korzyścią dla rodziców 3-latków ale i dla bilansu 

budżetu gminy. Nie chcieliśmy jakby wywierać nacisku na rodziców 6-latków by oni sami 

podejmowali decyzje czy ich dzieci są wystarczająco przygotowane psycho-fizycznie do pójścia do 

1-szej klasy kiedy ta ustawa sejmu z grudnia ubiegłego roku pozwala im na pozostanie w I-szej 

klasie lub na pójście do I-szej klasy w wieku 7 lat. Jeżeli nie nastąpią zmiany organizacyjne  

w oświacie dotyczące np. likwidacji gimnazjum, należy przez to rozumieć przejście najstarszego 

rocznika jakby trzeciej klasy gimnazjalnej do szkół średnich albo nie nastąpi nowelizacja ustawy, 
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która pozwala gminom skierować dzieci 6-letnie w zerówkach do szkół, to musimy myśleć o innej 

logistyce, która w przyszłym roku pozwoli dzieci 3-letnie wszystkie umieścić w przedszkolach bo 

za rok będzie to ustawowy obowiązek. Poczekamy więc do 27 czerwca kiedy pani minister edukacji 

Anna Zalewska ogłosi decyzję w sprawie reformy oświatowej. Od tej decyzji będzie bardzo dużo 

zależało. Między innymi od tej decyzji będzie zależało też jak będziemy projektować budowę 

szkoły w Brzezówce. Dziś mieliśmy projektować szkołę, w której by było 6 klas. Jeśli się okaże, że 

w systemie oświatowym będzie podział na dwie grupy 2 razy 4, 4-letnia szkoła podstawowa i małe 

gimnazjum 4-letnie to trochę to będzie inaczej, plany nasze inwestycyjne też się zmienią. To są 3 

grupy problemów, które aktualnie, w tym miesiącu i nie tylko w tym miesiącu są przedmiotem 

pracy moich współpracowników tu w urzędzie miejskim jak i w jednostkach organizacyjnych. To 

są tematy, które rozstrzygamy i próbujemy znaleźć dla nich rozwiązania. Myślę, że sobie z nimi 

radzimy aczkolwiek Wysoką Radę na bieżąco informuję.  

Oprócz tego informuję, że priorytetem w tym miesiącu są dwie grupy spraw – sprawy związane  

z naprawą i wdrożeniem do remontu modernizacji i budowy dróg, ulic gminnych i chodników i gro 

tych zadań jest już po przetargu albo w przygotowaniu do przetargu wedle zasady, że w każdej 

jednostce organizacyjnej, do której zaliczamy sołectwo czy osiedle, w tym roku będzie budowany 

jako inwestycja odcinek drogi asfaltowej lub chodnik lub ulica, czasem bywa to 2 krótkie odcinki  

w większych miejscowościach jak np. w Małej, a czasem bywa to modernizacja drogi „szutrowej” 

ale ważnej bo np. w roku ubiegłym była wielomilionowa inwestycja, to dotyczy np. Gnojnicy Woli. 

Tej zasady się trzymamy kolejny rok i tą zasadę w tym roku zrealizujemy. Sądzę, że środków 

zabezpieczonych w budżecie na przeprowadzenie tych przetargów wystarcza bo im wcześniej 

przeprowadza się przetargi to zwykle do przetargu na te zadania przystępuje kilkanaście firm i są  to 

bardzo dobre, niskie, konkurencyjne ceny. Chciałoby się by za te pieniądze była dobra jakość pracy 

bo to będzie skutkowało wieloletnim funkcjonowaniem tej drogi lub szybko kosztami naprawy jeśli 

będą budowane marnym materiałem i marna jakość wykonawstwa. Zatem nasze służby w czasie 

realizacji muszą popracować. Również projektujemy kilka spraw dotyczących grup chodników pod 

kątem przyszłego roku bo zawsze jest tak, że z wyprzedzeniem jednego roku przygotowujemy 

projekty techniczne, które chcielibyśmy w przyszłym roku realizować. Niektóre wynikają  

z wypowiedzi ludzi na zebraniach środowiskowych, które zakończyliśmy w każdym sołectwie  

i w każdym osiedlu i mniej więcej mamy rozeznanie co mieszkańcy w poszczególnych sołectwach  

i osiedlach oczekują w zakresie inwestycji drogowych, chodnikowych, dotyczących oświetlenia 

dróg, ulic, chodników. Będziemy chyba musieli odpowiedzieć sobie na pytanie czy w większym 

stopniu nie finansować budowę chodników przy ulicach i drogach powiatowych bo jest 

oczekiwanie mieszkańców by przy tych właśnie drogach powiatowych i ulicach gdzie jest dość 

duże obciążenie ruchu poprawić znacząco bezpieczeństwo a zauważam, że powiat ze swoimi 

możliwościami finansowymi i organizacyjnymi trochę pozostaje z tyłu w stosunku do tych 

oczekiwań. Albo więc powiemy sobie to nas nie interesuje na terenie naszej gminy bo to nie nasza 

kompetencja albo ze zrozumieniem przyjmiemy, że powiat jest niewydolny w tym zakresie a więc 

musimy z rocznym wyprzedzeniem projektować chodniki przy niektórych drogach powiatowych, 

przy niektórych ulicach, a następnie wdrażać ich realizację, równolegle obok powiatu. Byłoby 

dobrze, żeby powiat swoje zamiary inwestycyjne i projektowe w tym wymiarze określił  

z  wyprzedzeniem przynajmniej w ciągu roku, dwóch albo najlepiej przedstawił taki program na 

całą kadencję, wtedy byśmy wiedzieli gdzie uzupełniająco należy wprowadzić do projektowania te 

zadania i do realizacji.  

Wysoka Rado, chciałbym też abyście jako radni, jako sołtysi, jako przewodniczący osiedli 

wytłumaczyli mieszkańcom, naszym wyborcom, staram się to mówić na spotkaniach wtedy kiedy 

jestem, ale mam świadomość, że na te spotkania przychodzi tylko pewien procent mieszkańców, 

pozostali uważają, że to nie ich sprawa, że nie mają czasu, że są od tego radni, że są od tego sołtysi 

i wypominają to zwykle właśnie wam radnym, sołtysom, przewodniczącym, pod kościołem, pod 

sklepem, przy spotkaniu przy płaceniu podatków, że jeszcze tu byśmy chcieli budowę drogi 

asfaltowej, tam oświetlenie, tam odprowadzenie wód, tam zabezpieczenia przed możliwością 

różnych złych zdarzeń wypadków czy niebezpiecznych sytuacji, chodzi o światła, chodzi  

o przejścia, chodzi również o ronda jeśli chodzi o miasto. Chcę Wysoka Rado powiedzieć, że 
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robimy na miarę możliwości pieniędzy, które mamy w dyspozycji jako miasto na inwestycje. Te 

środki są absolutnie ograniczone, dochody około 5 milionów złotych. Musimy te środki 

inwestycyjne podzielić na inwestycje kubaturowe, te które zaczęliśmy aby je doprowadzać do 

końca. Sami wiecie jaka jest presja np. mieszkańców Witkowic żeby wreszcie podjąć się 

modernizacji oczekującego na taką modernizację nazwijmy to w skrócie domu kultury, tam jest  

i biblioteka, i dom kultury, i może też być miejsce spotkań różnych stowarzyszeń. Jaka jest presja 

rodziców żeby modernizować sale gimnastyczne np. jeśli chodzi o zespół szkół nr 1 w Ropczycach, 

gdzie jest 615 dzieci, sala gimnastyczna sprzed 30 lat. Na pewno sala gimnastyczna dużo gorsza niż 

nowo wybudowane w Niedźwiadzie Dolnej, Górnej, w Łączkach Kucharskich, czy w Gnojnicy 

Dolnej, gdzie jest kilkakrotnie mniej dzieci.  

Już nie wymieniam zadań inwestycyjnych infrastrukturalnych tego typu jak kanalizacja, choćby 

słynne wypowiedzi młodych inwestorów w obszarze Kolonii, którzy pobudowali domy, młode 

rodziny, chcą już żeby tam była kanalizacja, chcą już żeby do każdego domu można było podpiąć 

wodę. Oni mają prawo tak mówić, oni mają prawo żądać i oczekiwać, że gmina im pomoże ale 

dlaczego też nie mają tego domagać się mieszkańcy Brzyznej, mieszkańcy Granic, gdzie też idzie 

intensywna budowa, czy choćby w Gnojnicy Dolnej gdzie projektujemy kanalizację sanitarną albo 

Łączek czy Niedźwiady gdzie brakuje wody w okresach powiedzmy letnich. To są wszystko 

problemy, które mamy zinwentaryzowane, gdzie wiemy co trzeba zrobić. Problem jest tylko jeden – 

brakuje środków finansowych i naszym najważniejszym priorytetowym zadaniem jest 

poszukiwanie tych środków na miarę możliwości. Ludzie mówią nam, że przecież środków 

europejskich jest cała góra, że leżą pieniądze, że tylko rękę wyciągnąć. Proszę uświadamiać ludzi, 

że są reguły, zasady, które nie pozwalają nam po te pieniądze sięgnąć, że jesteśmy małym miastem, 

małą aglomeracją, która w wielu przypadkach nie spełnia kryteriów albo spełnia kryterium 

otrzymując niewiele punktów. Jeśli powiem, że jednym ważnym kryterium w zakresie otrzymania 

dotacji na budowę kanalizacji jest 120 podłączonych domów na długości 1 kilometra sieci 

kanalizacyjnej to my w tych miejscowościach, o których mówiłem gdzie mamy projekty czy 

projektujemy tego kryterium nie spełniamy a jak nie spełniamy to najprawdopodobniej po te środki 

finansowe europejskie sięgnąć będziemy mieli bardzo trudno, albo będziemy na granicy tych 

możliwości. Również chcę powiedzieć, że w zasadzie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

gdzie są główne, największe pieniądze europejskie żadna gmina taka jak nasza nie może złożyć 

wniosku o budowę dróg czy ulic. Wyjątkiem jest tu powiat, który może złożyć jeden wniosek na 

łącznik, o którym  mówiliśmy. Natomiast mogliśmy złożyć, złożyliśmy wniosek do Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na jedną drogę, to droga na przysiółek polska w Niedźwiadzie. 

Jesteśmy na granicy przejścia przez ocenę formalną, która musi nam zapewnić 7 czy 8 punktów, 

jeden punkt może zdecydować, że przebrniemy tą granicę formalną i będziemy czekać na 

przyznanie środków, może w przyszłym roku, a może i za 3 lata, to trzeba wziąć pod uwagę.  

A możemy z braku jednego punktu, nie przebrnąć tej oceny i odpadniemy. To są poważne trudności 

w pozyskaniu środków finansowych niezależne od nas. Możemy mieć dobrze przygotowane pod 

względem merytorycznym wnioski lecz nie spełnić kryterium, które czasami są ustalone w bardzo 

krótkim terminie przed składaniem wniosków.  

Również jesteśmy po większości przetargów na inwestycje kontynuowane. Kontynuowane to 

między innymi budynki wielofunkcyjne jak Lubzina, jak basen kryty, jak budynek do rozbudowy 

Interu w Gnojnicy Dolnej, jesteśmy przygotowani wkrótce do ogłoszenia przetargu na właśnie ten 

wspomniany budynek kultury w Witkowicach czy budynek w Brzezówce. Chcemy też przed 

wakacjami przeprowadzić przetargi, podpisać umowy na boiska o nawierzchni sztucznej przy 

szkołach, chodzi o Czekaj plac zabaw, a boiska to Gnojnica Wola, to Mała, bez względu czy 

otrzymamy wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych, na które złożyliśmy stosowne wnioski bo 

chcemy realizować program, który przyjęliśmy rok temu, program kadencyjny, na który składa się 

gotowych 8 projektów boisk o sztucznej nawierzchni przy 8 szkołach, przy których jeszcze nie ma  

boisk sportowych o sztucznej nawierzchni, chcemy żeby były ogrodzone, w wielu przypadkach 

również oświetlone, żeby młodzież miała równy dostęp i równe szanse do rozwijania swoich 

zainteresowań sportowych w całej gminie a nie tylko przy wydzielonych szkołach. Powoli 

przygotowujemy się do nowego roku szkolnego, w sensie szkół podstawowych i gimnazjalnych,  
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i w tym tygodniu będziemy analizowali każdą szkołę pod kątem arkusza organizacyjnego czyli 

liczby klas, liczby dzieci, godziny etatów nauczycielskich, etaty pozalekcyjne i zobaczymy czy  

w ten sposób przygotowana podstawa do kalkulacji kosztów od 1 września do końca sierpnia 

przyszłego roku przekroczy środki, które mamy w dyspozycji czy zmieścimy się w ramach tych 

dostępnych środków bo jak powiedziałem wszystko opiera się o efektywność wykorzystania 

środków finansowych, które mamy w dyspozycji. Przypomnę też, że  jeśli chodzi o inwestycje 

sportowe to mamy dość znaczące wydatki i liczymy się, że może uda się pozyskać znaczące środki 

finansowe. Mamy złożony wniosek o dotację w kwocie 1 mln 200 tys., na okrągło kilka tysięcy 

brakuje do 1.200.000, na kontynuację wykorzystania pod trybunami obiektów na przeróżne sale 

niezbędne do lepszego wykorzystania nawierzchni poliuretanowej całej płyty stadionu, zajęć 

lekkoatletycznych ale i też typowo sportowych realizowanych przez juniorów młodszych, starszych 

i seniorów w zakresie piłki nożnej. Kibicujemy, trzymamy kciuki, próbujemy znaleźć ojców 

chrzestnych, którzy dodatkowymi argumentami wsparliby nasz złożony wniosek. Uważam, że 

dobry, przygotowany przez współpracowników z odpowiednich referatów. Czekamy na decyzje.  

Z pewnością chciałbym aby niektóre zadania na terenie miasta i gminy były zadaniami 

ponadpolitycznymi, żeby można było liczyć też na wsparcie tych osób, które z naszego terenu 

piastują ważne stanowiska polityczne czy administracyjne, bo tak jak powiedziałem, są zadania, 

których realizacji oczekuje społeczeństwo. I nieważne, kto gdzie dziś jest, powinien zabiegać  

o środki finansowe, które są sprawczymi środkami na realizację tych zadań.  

Wysoka Rado, mamy akurat teraz 2 miesiące, w których będziemy aktywni w zakresie 

pokazywania zdolności kulturalnych, artystycznych, sportowych naszej młodzieży. Zaczynają się 

różne wydarzenia i dni, które są okazją do pokazania tego dorobku przygotowywanego przez 

szkoły, przez domy kultury, przez kluby sportowe i nie tylko. Zaczynamy od święta flagi. Tutaj 

główny akcent kładziemy na pokaz dzieci przedszkolnych i zerówek i zawsze ten program jest 

bardzo dobrze przygotowany, uczymy najmniejszych tego pierwszego udziału w patriotycznych 

manifestacjach. Bardzo będę dziękował wszystkim nauczycielkom, dyrektorom przedszkoli za 

wkład w przygotowanie tych dzieci, bo to nie tylko ich przywieźć ale zwykle trzeba kilka tygodni 

wcześniej te najmniejsze dzieciaczki przygotowywać żeby  program mogły przedstawić  

i tu i później też  w swoich środowiskach. Później mamy święto 3 Maja, na które bardzo serdecznie 

już dzisiaj zapraszamy wszystkich państwa jeśli tylko czas pozwoli wziąć udział. Od roku robimy 

to trochę inaczej niż przez lata. Chcemy aby święto 3 Maja było obchodzone bardziej na luźno, na 

sportowo bym powiedział, w atmosferze bardziej radosnej a nie ceremonialnej, akademiowej.   

3 Maj to powinno być święto oczywiście refleksji - zwykle poprzedza je Msza, refleksja to 

składanie wiązanek kwiatów ku pamięci. ale później powinna być zabawa. Łączymy to ze świętem 

świętego Floriana patrona strażaków i bardzo serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy naszych 

jednostek OSP, zapraszamy też do udziału państwa i rodziny, jeśli tylko pogoda pozwoli to te 

uroczystości obok Sanktuarium Matki Boskiej Ropczyckiej po Mszy odbędą się na stadionie. 

Później zapraszamy na szereg różnych imprez aż do końca czerwca gdzie imprezy są organizowane 

przez jednostki kultury, również przez szkoły, przez przedszkola, wszędzie tam gdzie szkoła 

zaprasza to jest współpraca i domu kultury i stowarzyszeń z danego obwodu szkolnego  

i różnych grup zorganizowanych i również Centrum Sportu. Tak to musi być i myślę, że to jest 

również pokaz osiągnięć dzieci, ich pracy artystycznej, rozwijającej  zainteresowania. Służy temu  

i Szkoła Muzyczna, na którą wykładamy znaczące środki finansowe i która jest ważnym elementem 

instytucji kultury. Warto, jeżeli nas te różne instytucje czy organizatorzy zapraszają jeśli tylko czas 

pozwoli, pójść, wziąć udział, nawet przez pewien czas, zwrócić uwagę bo do nas, do Wysokiej 

Rady należy ocena ale też akceptacja tego co robią liczni nasi nauczyciele, wychowawcy, 

pracownicy różnych wymienionych instytucji, oni też chcą aby ktoś zobaczył ich pracę, żeby ktoś 

albo pochwalił albo  poradził co zrobić żeby było lepiej, efektywniej, sprawniej, więc ten państwa 

głos jest bardzo ważny, można też opierać się o ocenę taką, że się widziało.  

Kończąc chcę podziękować wszystkim moim współpracownikom, z urzędu miejskiego  

i jednostek organizacyjnych, dokładamy dużo starań żeby na czas miasto wyglądało, zawsze 

organizacyjnie, logistycznie przygotowane. Myślę, że państwo zauważacie, że jest czyste, jest 

bezpieczne bo mamy i znaki poziome, pionowe, że o zimie już zapomnieliśmy, że niewiele jest 
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dziur w drodze asfaltowej czy ulicy, a te które są, już są systematycznie naprawiane, że staramy się 

brać pod uwagę wszystkie problemy, które wynikają czy we wspólnotach mieszkaniowych, czy  

w osiedlach, czy w sołectwach ale musimy się uzbroić w cierpliwość bo czas musi być odpowiedni 

żebyśmy wszystkie różne tematy, które są nam nakreślone zrealizowali. To się nie da zrobić  

w jednym miesiącu nawet gdyby były środki finansowe. Przed wakacjami będziemy mogli 

Wysokiej Radzie zameldować, że pierwsze pół roku zostało w realizacji w 50% jeśli chodzi o ten 

rok i że wszystko jest w porządku, tego oczekuję również od wszystkich swoich współpracowników 

a za zaangażowanie i za determinację żeby tak było bardzo im dziękuję.              

     

8.  

Radny p. Stanisław Marć – Ubiegłego roku zgłaszałem wniosek o przejścia na drodze powiatowej 

na Granicach to jest ulica Leśna. Pan Józef Drozd i jego referat potraktowali to poważnie zwrócili 

się do powiatu celem powołania komisji. Dostałem na piśmie, że sprawa jest w toku, będzie 

komisja, przejścia będą bo chodnik mamy po lewej stronie, a szkołę i sklep mamy po prawej. 

Dzieci jak jest ciepło przebiegają do sklepu. A droga jest używana bardzo często, jest duży ruch. 

Już było zdarzenie takie, że dobrze, że nie doszło do jeszcze czegoś  poważniejszego. Nic się teraz 

w tym temacie nie dzieje. Chciałem przypomnieć ten temat aby działania poszły do przodu, bo 

przejścia są naprawdę potrzebne, obok szkoły, naprzeciw szkoły i naprzeciw sklepu. Naprzeciw 

sklepu jest jeszcze górka, auto wylatuje szybko, jest 40 ale co jak jadą  80. A dzieciaki idą, będą 

lody, nie lody, przeleci przez drogę i będzie kłopot. Następnie chciałem jeszcze przypomnieć  

o ulicy Witosa, to jest droga też powiatowa. Tak jak burmistrz wcześniej powiedział, że musimy, bo 

te drogi są bardzo niebezpieczne, więcej robić tych chodników i bardzo bym prosił burmistrza   

o zwrócenie się za pomocą referatu do starosty aby zaprojektować ten chodnik, pod kątem budowy. 

Ulica Witosa to jest bardzo niebezpieczna droga,  górzysta i ruchliwa, domy jeden obok drugiego, 

cała zabudowa, stąd i ruchliwa i dlatego prośba aby coś podziałać.  

 

Radna p. Genowefa Ciosek – Mam prośbę w imieniu mieszkańców w stronę drogi Na pijara, co 

była droga tak nazwana oraz na Kolawie ażeby zamontować lustra. Ponieważ są tam strasznie ostre 

zakręty, za szybko jadą, kiedyś o mało nie doszło do wypadków zderzeniowych. I jeszcze mam 

zapytanie co jest z chodnikiem obok naszej drogi powiatowej, czy będzie kontynuowany, obiecany 

przez powiat czy nie.    

 

Burmistrz p.B.Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) – Popieramy te wnioski państwa 

radnych. Będziemy czynić starania żeby zrobić te 2 przejścia, o których mówił pan radny. Są 

jeszcze wnioski o inne przejścia w innych miejscowościach, też będziemy próbowali je realizować 

we współpracy jeśli to droga powiatowa z powiatem. Bacznie próbujemy się przyglądać jak 

przeprowadzić przez komisję ruchu te propozycje. Natomiast jeśli chodzi o chodniki, o których 

państwo mówicie od Witosa do Granic i  rozumiem Niedźwiada w jednym czy drugim kierunku to 

nie ukrywam, że starosta wyrażał, że jako powiat zajmą się tymi projektami. Wstępnie gdzieś tak 

ustalaliśmy. Ponieważ nic na piśmie nie ma, mimo żeśmy się dwu, trzykrotnie na piśmie zwracali  

o określenie się w tym roku, czy w tej kadencji, które drogi i ulice przez powiat przymierzane są do 

projektowania czy budowy. Starosta wyrażał deklarację, że tak, będzie projektował ale trudno 

powiedzieć kiedy. Z pewnością dojdzie do spotkania bo nie ukrywam, że jesteśmy gotowi podjąć 

się już projektowania chodnika na ulicy Zielonej, którą zamierzamy przejąć i wszystko na to 

wskazuje, że ze strony starosty i zarządu jest wola żeby nam przekazać z dniem 1 stycznia tą ulicę. 

W poprzedniej kadencji była wyrażana tylko deklaratywna wola ale w skutkach czyli faktach jej nie 

było. Nie wierzę, że przez 4 lata poprzedni zarząd na czele z poprzednim starostą gdyby zechciał tej 

ulicy powiatowej Zielonej by nam nie przekazał. Przekazałby. Dzisiaj ten potrzebny chodnik byłby 

zbudowany. Jeśli więc mamy go przejąć od 1 stycznia, to mieszkańcy ulicy Zielonej na ostatnim 

zebraniu w Śródmieściu wyrażali dość emocjonalnie nawet żale czy rozgoryczenie, że mówią  

o budowie tego chodnika od kilku lat i od kilku lat obiecujemy, że przejmiemy tą ulicę i będziemy 

budowali a powiat jeśli nie chce przekazać tej ulicy to niech nie przekazuje tylko niech buduje ten 

chodnik. Więc chciałbym w tym roku żebyśmy projektowali ten chodnik dziś przy ulicy 
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powiatowej. Jeśli powiat uważa, że droga powiatowa np. do Brzyzny nie jest niebezpieczna to my 

chętnie podejmiemy się projektowania tego chodnika. Starosta uważa, że mamy rację chodnik na 

Granice jest potrzebny to ja rozumiem, że będzie projektował. Wiem, że obiecał powiedzmy 

środowiskom zbliżonym do naszych kolegów z klubu PiS, że w Małej i w Niedźwiadzie będzie 

projektował, trzymam go za słowo. Ci którzy w to wierzą, to niech nie tylko wierzą, ale niech 

przypominają się żeby to uskutecznić. Natomiast my będziemy kontynuować  chodniki  

w mieście gdzie są niezbędne, a niezbędny jest chodnik na Sucharskiego czyli od E4 do Witkowic 

na tym odcinku chyba pół kilometra gdzie go nie ma, bardzo drogi chodnik bo musi być na rowie. 

Mógłbym wspomnieć jeszcze o paru innych odcinkach chodników, które są niezbędne, trzeba 

budować chodnik na Czekaju od dworca PKP albo przynajmniej od ulicy Warzywnej, która się 

łączy z Dworcową w kierunku Brzezówki bo jest bardzo niebezpiecznie, bardzo dużo domów, na 

pewno będziemy projektowali jeszcze w tym roku oświetlenie nie do realizacji w tym roku 

zastrzegam się ale projekt żeby był techniczny ponieważ starosta wyraził taką informację, że jest 

gotowy projekt modernizacji drogi tej właśnie Dworcowej do Lubziny przez Brzezówkę i gotowy 

projekt chodnika to chcemy mieć ten projekt. Zwróciliśmy się pisemnie o przekazanie nam projektu 

technicznego po to żeby się przygotować być może w przyszłym roku do jego budowy. Uważam, 

że tam jest też bardzo niebezpiecznie i jest ten chodnik bardzo potrzebny. Zobaczymy czy ten 

projekt przekażą, jeśli nie, to też dobrze jeśli zechcą sami realizować. Myślę, że Gnojnica będzie 

projektowana i budowana przez starostę i nawet nie chcę staroście wchodzić w kompetencje. Ani ja, 

ani pewnie wy nie chcecie być nachalni, to są kompetencje starosty, dopóki starosta  nie pozwoli 

projektować i budować chodników przy drogach i ulicach powiatowych to powinniśmy się trochę 

powstrzymywać bo to by było tak jak z moją sugestią, że wchodzimy sobie w kompetencje bez 

wzajemnego uzgodnienia a to już jest nie po dżentelmeńsku bo nadużywamy zasady dobrych 

relacji. Myślę, że na komisji gospodarczej za dwa, trzy tygodnie pogadamy o tych chodnikach. 

Postaram się o tych wszystkich sprawach chodnikowych, o których mówicie i nie tylko spotkać się 

ze starostą przed komisją gospodarki i poinformować komisję i podyskutować razem co powinno 

być dla nas priorytetem w tym roku jeszcze, jeśli chodzi o te chodniki, co powinno być  

w przyszłym roku. Zamykamy już koncepcyjnie kadencję bo wiadomo, że czas bardzo szybko 

płynie i na koniec października będzie prawie półmetek i trzeba sobie powiedzieć co zrobiliśmy 

przez 2 lata i co zostało jeszcze przez najbliższe 2 lata do realizacji z programu bo a wyborcy będą 

patrzeć na program. Program jest istotą wyboru, celem działania i z programu musimy się wszyscy 

rozliczyć, wy jako radni i ja jako burmistrz. Od czasu do czasu patrzymy na ten program  

i przypominamy sobie co powiedzieliśmy i napisaliśmy bo chcemy być służbą a nie tylko 

administrować przez 4 lata.        

 

9. 

Przewodniczący Rady - zamknął 23 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. 

 

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej. 
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Załącznik do protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 25 kwietnia 2016 roku. 

 

Wykład okolicznościowy na upamiętnienie 1050. Rocznicy Chrztu Polski.  

Autor: Władysław Tabasz 

 

Zapraszam Państwa do refleksji historycznej i symbolicznej nad wydarzeniem sprzed 1050 lat. 

Wszędzie tam, gdzie brak dowodów historycznych na potwierdzenie przyjętej tezy, możemy 

posłużyć się symbolicznym porównaniem i niesprawdzalną hipotezą przebiegu zdarzeń. 

Świętujemy doniosłą rocznicę mając świadomość, że obecne ziemie polskie, w tym Małopolska 

„dotknięta” została chrystianizacją ponad 100 lat wcześniej, niż dokonał tego książę Mieszko I wraz 

ze swoją żoną Dobrawą. Zachowały się właśnie źródła historyczne, że Państwo Wiślan dobrze 

zorganizowane i samodzielne zostało prawdopodobnie podbite i włączone w skład Monarchii 

Wielkomorawskiej przez księcia Świętopełka I. Była wówczas połowa IX wieku – 860 r.),  

a źródłem wiedzy na ten temat jest treść umieszczona w „Żywocie świętego Metodego”, która 

wspomina o władcy Wiślan, który jakoby miał być „wielce potężny i chrześcijanom urągać”. To 

właśnie za sprawą Wielkich Moraw i dokonanego podboju terytorium Wiślan trafiło na ziemie 

dzisiejszej Małopolski i Śląska chrześcijaństwo. Potwierdzają tę tezę powstające tutaj wówczas 

pierwsze kościoły. Wchłonięcie przez Czechów dóbr Państwa Wielkomorawskiego skutkowało 

także podporządkowaniem owych ziem Wiślan właśnie Czechom, skąd po blisko wieku Mieszko 

otrzymał wsparcie, żonę chrześcijankę i nową religię. Zaznaczyć jednak należy, że dawne ziemie 

Wiślan dopiero w wyniku działań Mieszka I, a następnie Bolesława Chrobrego weszły w skład 

rozwijającego się Państwa Polan czyli dzisiejszej Polski. Prawdopodobnie w zależności od Państwa 

Wielkomorawskiego należy upatrywać zmierzch Państwa Wiślan, chociaż część grodów 

wzmacniających  władzę centralną powstało na omawianym terenie. Odwołując się do tzw. 

„legendy panońskiej” z żywota św. Metodego poznajemy opis zdarzenia historycznego mówiącego, 

że „siedział na Wiślech knędz hardy wielce”. Tak więc była to już pewna państwowość, jednakże 

wchłonięta wkrótce przez Państwo Wielkomorawskie, które powstawało drogą scalania mniejszych 

od siebie księstewek słowiańskich o ustroju opartym na strukturze plemienno-rodowej i wyraźnie 

zarysowaną już władzą książęcą. W czasach misyjnej pracy Metodego na obszarach zajętych przez 

Słowian, tj. na Śląsku i w Małopolsce upowszechniała się kultura słowiańska, język i pismo, tak 

różne od używanego na ówczesnym zachodzie Europy. Należy przy tym dać wiarę, że na „Wiślech” 

to jest z pewnością na obszarze dorzecza górnej Wisły. Wspomniany Metody po raz pierwszy 

przybywa na te tereny z misją w roku 863, upowszechniając chrześcijaństwo, czym naraża się 

zazdrosnemu klerowi niemieckiemu. Kiedy Metody umiera w Welehradzie w roku 885, histeryczna 

kampania rozpętana przez duchownych niemieckich ruguje słowiański obrządek, który zostaje 

przez Rzym potępiony w już w roku 887. Po tamtym okresie chrześcijaństwa  pozostały spalone 

grody w Stradowie i Szczaworyżu, zachowała się gipsowa misa chrzcielna w Wiślicy (pod 

fundamentami kościoła św. Michała z połowy X wieku), fundamenty rotund typu morawskiego,  

w tym na Wawelu i na podwrocławskim Grojcu. Co więcej, pod Wawelem znaleziono płytę 

grobową z krzyżem stosowanym właśnie w obrządku słowiańskim tamtego czasu. Zdaniem 

badaczy odkrycie skarbu grzywien siekieropodobnych, z ul. Kanoniczej czyli dawnego podgrodzia 

krakowskiego z roku 880, świadczy niezbicie, że istniało na tym terenie już w IX wieku, dobrze 

zorganizowanego państwo, choć jeszcze plemienne, ale z rozwijającym się systemem podatkowym 

i zapewne centrum (stolicą) w Krakowie. Niestety tenże organizm nie przetrwał długo, a nieopodal 

rosło w siłę Państwo Polan, mające swoje wpływy wokół Gniezna. Siła organizacji Polan 

poskutkowała tym, że z istniejących już na przełomie IX-X wieku na ziemiach polskich kilku 

wczesnopaństwowych organizacji terytorialnych, powstało stosunkowo duże Państwo Polan ze 

stolicą w Gnieźnie. Silna ekspansja Polan poskutkowała wkrótce zjednoczeniem (nie zawsze  

w trybie pokojowym) większości plemion zamieszkujących omawiane ziemie. Państwo Polan, jak 

na plemienne, było stosunkowo rozległym tworem. Najpierw obejmowało Wielkopolskę, następnie 

dołączane były kolejne tereny, tj. Mazowsze, Pomorze Gdańskie i Zachodnie, następnie Małopolska 

i Śląsk, a także przejściowo Grody Czerwieńskie (utracone w 981 roku). Zanim doszło do chrztu 



19 

 

Mieszka w 966 roku, tenże prowadził wyniszczające boje z Wieletami. Dopiero po sojuszu  

z Czechami wyszedł z nich zwycięsko. 

Tak kształtowało się nowoczesne jak na tamte czasy państwo pod dziedziczną władzą Piastów. 

Wśród pierwszych Piastów  dziejopisarz i autor „Kroniki” Gall Anonim, każe nam dostrzec kolejno 

Siemowita, Lestkę (Leszka), Siemomysła, czyli pradziadka, dziadka i ojca późniejszego władcy 

Mieszka I. Oprócz imion niewiele wiemy na ich temat, tak jak i dzieciństwo Mieszka jest owiane 

tajemnicą. 

Pierwsze udokumentowane wzmianki o Mieszku pochodzą z 963 roku, kiedy to po raz pierwszy 

pada nazwa Polski, a także imię księcia w kronice saskiej Widukindaz Korbei. Tenże książe staje 

się pierwszym historycznym księciem Polski, a objąwszy władzę gruntuje ją poprzez przyjęcie  

w roku 966 chrztu w wierze Jezu Chrysta. Możemy domniemywać, czy stało się tak na skutek 

życzenia nowo poślubionej księżniczki czeskiej Dobrawy, czy może w obawie przed groźną 

zachodnią agresją ze strony Niemiec oraz Wieletów (grupa plemienna Słowian połabskich). 

Skutkiem przyjętego chrztu za pośrednictwem i pod protektoratem czeskim, było utworzenie 

biskupstwa misyjnego w Poznaniu, z pierwszym biskupem Jordanem. Z perspektywy czasu nie jest 

istotne czy chrzest obejmował samego księcia, czy może jego dwór lub grona poddanych. Wszak 

przez wieki obowiązywała zasada – czyja władza tego religia. W ślad za ochrzczonym władcą, 

ochrzczonymi mogli się czuć także jego poddani. Nie istotne jest też czy chrzest odbył się na 

Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie czy Poznaniu, czy odbył się właśnie w Wielką Sobotę, jak chcą 

niektóre źródła kościelne.  Ważniejsze okazały się jego dalekosiężne skutki. Wydarzenie z 14 

kwietnia 966 roku zbliżyło plemię Polan do cywilizacji europejskiej, stało się zalążkiem 

państwowości polskiej. To są właśnie aspekty symboliczne, których znaczenie jest nie do 

przecenienia. Przyjęcie chrztu „porządkowało” niejako sprawę kultu adresowanego dotychczas do 

wielu ośrodków i centrów, w tym świata wypełnionego pogańskimi topielcami, rusałkami i magią. 

Książę Mieszko jednocząc trwale całe przyszłe państwo korzystał z pewnością z faktu  swojej 

pozycji jako jedynego władcy i z faktu, że poddani mieli jednego wspólnego Boga, do czego 

przekonywała właśnie wiara chrześcijańska. Mając takie „umocowanie” mógł likwidować każdy 

sprzeciw wobec woli panującego, a odstępstwo traktować jak herezję, czy bunt wobec Boga, za co 

mógł wymierzać najwyższą karę, karę śmierci. Część badaczy skłania się to potwierdzenia faktu, że 

Mieszko korzystał z uzyskanej siły perswazji. Inni chcą władcę widzieć jako organizatora i dobrego 

ojca, układającego swoje stosunki z Rzymem i najbliższymi sąsiadami. Faktem jest, że umiejętnie 

korzystał z roli Kościoła jaką ten odgrywał we wczesnośredniowiecznej Europie oraz z faktu, że 

duchowni byli wówczas najlepiej wykształconą grupą społeczną. Bez światłej pomocy  

w zarządzaniu coraz rozleglejszym państwem polskim, dawne Państwo Polan mogło by podzielić 

los Wiślan.  Jak chcą niektórzy badacze dawni Polanie byli ludem ze wschodu (obecnej Ukrainy), 

osiadłym nad Odrą z obawy przed Wikingami zapuszczającymi się coraz śmielej na południe. 

Chrzest i z nim związane założenie biskupstwa w Poznaniu w roku 968 roku, uzależnionego 

wyłącznie od Stolicy Apostolskiej w Rzymie a nie arcybiskupstwa magdeburskiego, dawało Polsce 

pozycję kraju suwerennego. Mieszko został przywódcą swoistej federacji plemion, które miały 

dotychczas własnych bogów, własne prawa i wartości, a taka struktura z trudem godziła się na 

władzę jednostki i centralizację. Natomiast chrześcijaństwo, z ujednoliconym kultem religijnym  

i poparciem dla władcy, dawało władcy siłę przywódcy pełniącego swoją misję w imieniu Boga. 

Dostrzegamy także i dzisiaj, że potężna broń ideologiczną nie ustępuje siły nawet całej armii. 

Wbrew zakusom duchownych niemieckich, pierwszym biskupem w Poznaniu został biskup 

pochodzący z Włoch lub wg innych źródeł z Lotaryngii. Istniały wówczas siły potężniejsze od 

księcia Polan, choćby wspomniani Wieleci czy Sasi na zachodzie, lub Czesi na południu. Władca 

przyszłej Polski musiał umiejętnie manewrować między tymi siłami, a przyjęcie chrztu osłoniło 

młodą państwowość przed płaceniem trybutu (daniny składanej zwycięskiemu władcy przez władcę 

podbitego państwa) i ewentualnym uzależnieniem się od kogokolwiek. 

Wprawdzie chrześcijaństwo zaczęło odgrywać znaczącą rolę w historii Polski, ale dawne obyczaje, 

mimo że były zakazane pod karą śmierci, przetrwały jeszcze przez lata. Jednakże moment chrztu 

Mieszka uważamy za czas, kiedy rozpoczął się zanik dawnej słowiańskiej religii i obyczajowości. 

Mimo upływu czasu przeżytki pogaństwa spotykamy u schyłku średniowiecza, a w formie pewnych 
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reliktów nawet na przełomie XIX-XX wieku jako elementy tzw. kultury chłopskiej. Dopuszczano 

więc do sytuacji, kiedy z punktu widzenia przedchrześcijańskiego (pogańskiego) nowa wiara była 

przyjmowana jako dodatkowa siła, a chrześcijaństwo zostało jakby dodane do dotychczasowego 

modelu wierzeń. Przez lata dla wielu plemion stało się niejako kolejnym tzw. „układem boskim”, 

możliwym do połączenia z obowiązującym dotychczas  modelem. Nie dysponujemy dokumentami 

pokazującymi stosunek Mieszka do chrześcijaństwa, ale wiemy, że jego życie prywatne, do czasu 

ślubu z Dobrawą, determinował kult Światowida i innych bogów ze słowiańskiego panteonu. 

Wiemy z relacji późniejszych kronikarzy o tym, że Dobrawa nie chciała wprost sypiać z mężem 

Mieszkiem tak długo, aż tenże nie przyjmie chrztu. Czy więc miłość i posłuszeństwo żonie czy 

zamysł polityczny władcy? Faktem było, że składał ofiary bogom, wysłuchiwał wróżb i prosił 

bogów o sukces przed działaniami wojennymi. Wielożeństwo w pogaństwie było dopuszczalne,  

a ponadto powodowane zapewne ułatwieniem w sytuacji sprawowania władzy nad kilkunastoma 

plemionami. Dobrze było jeśli władca miał żonę z każdego plemienia, choć Mieszko swoje musiał 

oddalić po przyjęciu chrztu – pisał Gall Anonim. Wiązało się to zapewne z jakimś odszkodowaniem 

dla nich, mogło stanowić zarzewie konfliktu z wodzami plemiennymi. Nie mamy przekazu jak 

książę uporządkował te kwestie. Zapewne miał bardzo wysoką pozycję jako książę i wódz, skoro 

udało mu się trudności pokonać. 

Brakuje nam wiarygodnych źródeł dotyczących religii Słowian, a zachowana ledwie garstka 

drugorzędnych źródeł o czasach przedchrześcijańskich pozwala wyłącznie na domniemane 

rekonstrukcje, hipotezy i spekulacje.  

 

 

 


