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Protokół  Nr  XXVI / 16 

z XXVI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 1 lipca 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. 13.00 – 15.20. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 26 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – mam prośbę do Wysokiej Rady o zgodę na 

wprowadzenie dwóch autopoprawek. Jedna do projektu 4.4., to byłaby tabela nr 1 macie to państwo 

radni podłączone i w tej tabeli byłyby tylko mało istotne zmiany cyfrowe. Druga autopoprawka do 

projektu uchwały 4.12., to jest cały nowy projekt uchwały dlatego, że ta autopoprawka dotyczy tylko 

jednej sprawy ale rozkłada się w paru paragrafach. Dotyczy zwiększenia środków na budowę dwóch 

boisk o nawierzchni sztucznej, małych Orlików w miejscowości Mała i Gnojnica Wola o 140 000 zł. 

W uzasadnieniu jest napisane, że po otwarciu przetargu okazało się, że budowa dwóch boisk 

kosztować będzie 640 000 zł. W budżecie gminy na ten rok mamy zabezpieczoną kwotę na ten cel 

500 000 zł. Aby podpisać umowę z wykonawcą, na co jesteśmy prawie gotowi potrzebna jest nam 

zgoda Wysokiej Rady na przesunięcie tej kwoty o 140 000 zł, a ponieważ otwarcie przetargu 

nastąpiło po wysłaniu Wysokiej Radzie zmian w budżecie, czyli porządku obrad to wnoszę teraz, 

żeby nie trzymać tego zadania przez 2 miesiące, kiedy ono powinno być właśnie w tym czasie 

robione. Bardzo proszę o akceptację do porządku obrad tych autopoprawek a wtedy, kiedy będziemy 

nad tymi projektami uchwał procedować to pani skarbnik i pozostali współpracownicy je wyjaśnią.  

 

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

się – 0. 

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

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z 24 i 25 sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubzinie i Okoninie,  

4.2.przystąpienia do VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ropczyce,   

4.3.zaliczenia ulicy Zielonej do kategorii dróg gminnych,  

4.4.uchwalenia polityki mieszkaniowej Gminy Ropczyce na lata 2016-2022 wraz   

z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ropczyce,  

4.5.zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

4.6.dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,  

4.7.terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,    



2 

 

4.8.zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach,  

4.9.zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego realizacji projektu pt.: ”Lepszy start”  w 

ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1,  

4.10.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce,  

4.11.zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok,  

4.12.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok.   

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6.Interpelacje i zapytania.               

7.Zamknięcie sesji.                

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołów z 24 i 25 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokoły zostały przyjęte, przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Lubzinie i Okoninie - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie, do zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej o powierzchni 2,6166 ha, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki 

ewidencyjne nr 1166 i 1169 w Lubzinie oraz w obrębie ewidencyjnym Okonin działki nr: 89, 137, 

181/1, 181/2, 187/3. Działki stanowią własność osób fizycznych, które wyraziły zgodę na ich 

sprzedaż. Nieruchomość położona w Lubzinie jest potrzebna gminie na wykonanie zbiorników wody 

jako element sieci wodociągowej dla zaopatrzenia Łączek Kucharskich i Niedźwiady. Nabycie 

pozostałych działek jest uwarunkowane żądaniem właścicieli wykupu całej ich nieruchomości.  

 

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

gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki komunalnej i rozwoju  gospodarczego na 

posiedzeniu w dniu wczorajszym opiniowała projekty od 4.1. do 4.8. dzisiejszego porządku obrad. 

Wszystkie projekty uchwały otrzymały opinię pozytywną. Projekty uchwały 4.5. i 4.6 głosowane 

były wspólnie z Komisją Rewizyjną. 

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubzinie i Okoninie została 

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

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do VI. zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce - Kierownik Referatu 

Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy przystąpienia do VI. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ropczyce. Przedmiotem zmiany Studium będzie obszar  

w Ropczycach, w obrębie ewidencyjnym Ropczyce i Ropczyce-Pietrzejowa, w granicach 

oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią koloru czarnego. Jest to obszar 

położony pomiędzy Zakładami Magnezytowymi a linią kolejową. W studium jest to obecnie obszar 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Z uwagi na to, że zainteresowani inwestorzy chcieliby tam 

umieścić swoje inwestycje wymagana jest zmiana studium. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce została podjęta przy: za – 20 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Zielonej do kategorii dróg 

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

Proponowana uchwała dotyczy kontynuowania wszczętej procedury przejęcia ulicy Leśnej  

i ulicy Zielonej. Chodzi o to, że my przejmujemy ulicę Zieloną natomiast starostwo przejmuje ulicę 

Leśną. W kwietniu rada powiatu pozbawiła się kategorii drogi powiatowej z ulicy Zielonej, ażeby 

podobnie uczynić trzeba się pozbawić i zaliczyć, dlatego my w tej chwili tą przedmiotową uchwałą 

zaliczamy ulicę Zieloną do kategorii dróg gminnych. Jest to odcinek drogi od ulicy Grunwaldzkiej  

z wyłączeniem terenu obwodnicy do drogi na Dunaja o długości 1,1 km, składa się z 9 działek. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Zielonej do kategorii dróg gminnych została podjęta przy: za – 

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

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia polityki mieszkaniowej Gminy 

Ropczyce na lata 2016-2022 wraz z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Ropczyce – Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego – pan Wiesław Rygiel. 

Jest to projekt uchwały zmierzający do uchwalenia polityki mieszkaniowej Gminy Ropczyce na lata 

2016-2022 wraz z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ropczyce. 

Potrzeba uchwalenia wynika z tego, że poprzedni program zdezaktualizował się, utracił ważność. 

Jest to dokument niezbędny do kształtowania polityki czynszowej i w wielu różnych kwestiach 

związanych ze staraniami o środki finansowe, zewnętrzne również. Jeśli chodzi o zawartość tego 

dokumentu jest stosunkowo obszerny, był dość szczegółowo analizowany na posiedzeniach komisji, 

więc zwrócę uwagę tylko na kilka aspektów. Jest to dokument, który między innymi mówi  

o głównych kierunkach rozwoju budownictwa w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wskazuje 

obszary rozwojowe dla rozwoju urbanistyki w Ropczycach, ze szczególnym uwzględnieniem 

budownictwa wielorodzinnego, między innymi przy ulicy Mehoffera w Ropczycach co do 

budownictwa czynszowego na wynajem, jak również w tym rejonie budownictwa wielorodzinnego 

na własność. Również zwraca uwagę na konieczność rozwoju w kierunku budownictwa 

jednorodzinnego - ulica Skorodeckiego w Ropczycach 162 działki budowlane, również osiedle 

budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Pałacowej w Ropczycach 98 działek, mówię tu o działkach 

prywatnych. Wskazuje również na kierunek rozwojowy rejon ulicy Słonecznej w Ropczycach, 

wymaga on oczywiście rozbudowy istniejącej infrastruktury. Także wspomina o rejonie drogi na 

Kopiec, to jest ulica Sobieskiego i Mickiewicza podobne potrzeby, istniejące uzbrojenie wymaga 

rozbudowy. Wreszcie rejon od drogi przy Krzyżu do ulicy księdza Wójcika i granicy z gminą  

Sędziszów, także częściowo uzbrojony wymaga zaprojektowania rozbudowy infrastruktury 

technicznej. Zwraca też uwagę ten program na konieczność rozwoju budownictwa socjalnego  

w rozproszonej lokalizacji wskazując przykładowe lokalizacje na nieruchomościach, które są 

własnością gminy w Małej Górnej, Borkach Chechelskich i na ulicy Kolonia 3 w Ropczycach. Jeśli 

chodzi o inne elementy programu warto zwrócić uwagę na to, że Ropczyce są jedną   

z nielicznych gmin w których występuje przyrost demograficzny. On determinuje potrzebę 

zwiększenia liczby lokali mieszkalnych a również warto pamiętać, że Polska ma jeden  

z najniższych wskaźników europejskich jeśli chodzi o liczbę mieszkań na mieszkańców. To są dwie 

determinanty, które wymuszają rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, 

że głównymi budowniczymi w tym zakresie są od niedawna prywatny deweloper, który niedawno 

zrealizował 6 budynków mieszkalnych, kolejnych 4 jest w realizacji. W tym minionym okresie 

również 6 budynków ale o większej liczbie mieszkań zrealizował TBS. Ci dwaj deweloperzy są 

głównymi graczami na rynku mieszkaniowym. Zarówno TBS planuje budownictwo mieszkaniowe 

tj. w najbliższej perspektywie zaprojektowany mamy blok 24 mieszkaniowy na wynajem,  jak 

również prywatny deweloper ale to już na własność takie plany posiada. Z innych kwestii 

dotyczących również tego programu pragnę zwrócić uwagę na kwestie związane z lokalami, które na 

pewno będą musiały w najbliższym czasie ulec modernizacji, remontom, jak również w jednym  
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z przypadków planuje się w tym programie rozbiórkę obiektu Mała 139 w perspektywie najbliższych 

kilku lat, z uwagi na naturalne zużycie, stan techniczny, który wymaga takich decyzji. Tak jak 

podkreśliłem zwiększenie liczby lokali socjalnych w najbliższych latach to także ważny priorytet, 

ponieważ takie potrzeby występują w zakresie pomocy dla osób o szczególnie trudnej sytuacji 

mieszkaniowej, które nie radzą sobie z płatnościami czynszu a wymagają opieki ze strony 

samorządu. Również pragnę zwrócić uwagę, że ten dokument zawiera informacje  

o zasadach polityki czynszowej i warunkach obniżania czynszu. Na przestrzeni 4 lat te waloryzacje 

nie miały miejsca i według obiektywnych ocen Banku Gospodarstwa Krajowego przy naszych 

staraniach nieskutecznych na wiosnę tego roku stwierdzono jednoznacznie, że brak waloryzacji 

czynszu i wywoływane tym straty na przestrzeni ostatnich 3 lat, co prawda nieduże ale jednak, były 

istotnym elementem przy negatywnej ocenie wiarygodności kredytowej.  Rzeczywiście nie 

doganiają kosztów czynsze w mieszkaniach komunalnych, stąd propozycja, która tutaj jest 

przedkładana dotyczy również zmiany związanej z podwyżkami czynszu w dłuższym horyzoncie 

czasowym. Pierwsza z tych podwyżek na mocy tego dokumentu mogłaby już nastąpić w bieżącym 

roku w oparciu o zarządzenie pana burmistrza. Pragnę podkreślić, że w ościennych ośrodkach, tego 

tutaj w dokumencie nie mamy takich jak Kolbuszowa czy Sędziszów te podstawowe stawki 

czynszowe są dzisiaj wyższe niż na terenie gminy Ropczyce. W porównaniu nawet do sąsiednich 

samorządów istnieje uzasadnienie by ta polityka czynszowa była aktywna by doganiać czynszami 

koszty, które występują. Pragnę podkreślić również, że lokale socjalne to jest połowa stawki 

czynszowej. Tutaj obniżki i podwyżki dotyczą odpowiednio osób bardziej zamożnych lub tych, 

których nie stać na utrzymanie mieszkań. Reasumując pragnę podkreślić, że ten dokument służy 

temu by w sposób planowy, zorganizowany samorząd realizował zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zgodnie ze wszystkimi kompetencjami, obowiązkami, 

przede wszystkim z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, kodeksie 

cywilnym ta polityka mieszkaniowa zmierza ku temu by adresować pomoc zarówno dla osób jak  

i rodzin dążących do uzyskania samodzielnego mieszkania jak i poprawy standardu lokalu 

zamieszkiwanego, ponieważ zawiera również plan remontowy w tabelarycznych zestawieniach, 

będziecie mogli się państwo z nim zapoznać. Jest również zaadresowana do podmiotów działających 

na rynku mieszkaniowym, do inwestorów budownictwa mieszkaniowego, deweloperów, spółdzielni, 

również towarzystwa budownictwa społecznego a także wykonawców innych inwestycji 

mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Biorąc pod uwagę powyższe proszę o przyjęcie 

niniejszej uchwały wraz z poprawką, którą anonsował pan burmistrz, chodzi o tabelę tutaj 

przywoływaną. 

 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że radni otrzymali taką poprawkę w tabeli nr 1, która weszła  

w treść projektu omawianego przed chwilą przez pana prezesa. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia polityki mieszkaniowej Gminy Ropczyce na lata 2016-2022 wraz  

z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ropczyce została podjęta przy: za – 

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

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej 

– pan Józef Drozd. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf. Został przedłożony wniosek przez Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych, który dotyczy taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. Proponowana wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę  

w przypadku grupy odbiorców gospodarstwa domowe wynosi 3,20 za 1m3, w przypadku 

gospodarstw domowych 3+ również 3,20 zł, pozostali odbiorcy 4,19 zł. Następnie wysokość cen  

i stawek opłat za odprowadzenie ścieków w przypadku gospodarstw domowych 6,96 zł, 
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gospodarstwa domowe 3+ analogicznie 6,96 zł, pozostali odbiorcy 8,78 zł. Na posiedzeniu Komisji 

ds. gospodarki komunalnej pan prezes Środa szczegółowo to uzasadnił.  

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30 czerwca w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał oznaczone w porządku obrad na 26 sesję 4.5. do 4.7. oraz projekty od 4.9. do 4.12. Projekty 

4.5. i 4.6. głosowano wspólnie z Komisją ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego. 

 

Radny pan Dariusz Herbut – pochylamy się nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na komisji dość burzliwie obradowaliśmy 

na ten temat. Po tych  obradach mogę zatwierdzić ja jako osoba, jako odbiorca wody i ścieków 

stawkę, taryfę jeżeli chodzi o wodę. Natomiast jeżeli chodzi o kanalizację moim zdaniem jest to 

stawka nie do przyjęcia. Stawka już obecna jest dość wysoka a co dopiero mówić o podwyżce 5%. 

Prezes Rygiel porównuje w swoim elaboracie stawki do ościennych gmin. Ja też porównam ceny 

1m3 ścieków z sąsiednich gmin, żeby była jasność. U nas po podwyżce ta cena ma wynosić od 

gospodarstw domowych 6,96 zł, natomiast w ościennych gminach: Ostrów 3,80 zł, Sędziszów 4,50 

zł, Dębica 4,59 zł, Strzyżów 5,05 zł, Rzeszów duża aglomeracja 3,80 zł. U nas przypominam 6,96 za 

1 m3. Uważam, że to jest przesada, ja do tego ręki nie przyłożę i będę głosował przeciw.  

 

Radny pan Jan Rydzik – ja mam przed sobą swój czynsz i jest opłata za ścieki. Tak jak kolega 

mówił, że za wodę jest do przyjęcia ale za ścieki było 6,44 zł, teraz jest 6,96 zł. Uwzględniając 

dopłatę, która będzie i tak jest 32 grosze więcej. Dobrze stało się, że chociaż dla rodzin 3 + jest 

większa dopłata to chociaż oni na tym zyskają a my? Tak jak kolega przedstawił wszędzie są niższe 

ceny a u nas? Nie wiem czym to jest dyktowane, jakie koszty są związane z tą podwyżką. 

 

Pan Janusz Środa – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach – szeroko 

wyjaśniałem na komisji sprawy dotyczące wzrostu cen o 4,6% na wodzie i o 4,7% na ściekach. Jest 

to podwyżka brutto zaznaczam 13 groszy na wodzie i 31 groszy na ściekach na osobę na miesiąc 

czyli to jest 1,35 zł. Porównując to do ceny butelki wody mineralnej a taka woda  

w Ropczycach jest, to jest ta butelka wody mineralnej. Czy to jest dużo, można się zastanawiać. Tak 

jak pan radny Herbut mówił cena wody to jest 2,96 netto. Jest to najtańsza woda oprócz Ostrowa, 

gdzie jest zakład budżetowy w tym rejonie a jedna z najtańszych w województwie. Czym to jest 

spowodowane? Tym to jest spowodowane, że przedsiębiorstwo dba o ten majątek, wprowadza 

innowacje, automatyzacje, wymienia pompy na nowe, modernizuje ten majątek i ta cena wody jest 

utrzymywana na takim poziomie. Nasze rozwiązania są publikowane w biuletynach ogólnopolskich, 

w biuletynie automatyki dotyczące wizualizacji obiektów ściekowych i wodociągowych, które 

pozwalają monitorować ten majątek, który jest wart 40 000 000 zł. Nikt sobie nie zdaje  z tego 

sprawy, to jest kilkaset urządzeń na ruchu ciągłym. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy w tym 

roku nam padnie ze 120 czy 150 pomp 2, 3, 5 czy 10, są to zdarzenia losowe. Jeżeli chodzi o wzrost 

ceny, co powoduje ten wzrost ceny, jeżeli z wodą się pan zgodził to może przejdźmy do ścieków. 

Przede wszystkim to są nowe inwestycje, które przez radę były zatwierdzane, przez radę były 

dofinansowywane - duża inwestycja ściekowa, która była realizowana w latach 2009 – 2012, wzrost 

cen w związku z tą inwestycją to jest 1,60 zł. Gdybyśmy odjęli te 1,60 zł, dodali do ceny wody to 

mamy najtańszą wodę i ścieki w województwie podkarpackim, bo to jest 7,90 zł. Ja to tłumaczyłem, 

nie można nie uwzględniać pewnych rzeczy, które historycznie powstały i to rada jakby 

wnioskowała o to.  Poprzez te inwestycje polepsza się jakość życia każdego obywatela, polepsza się 

środowisko. Te inwestycje infrastrukturalne pozwalają nowym, młodym mieszkańcom wybudować 

sobie własny kąt, podłączyć wodę, podłączyć się do kanalizacji, powstają nowe zakłady pracy, jest to 

rozwojotwórczy czynnik związany z tymi inwestycjami. Jeżeli chodzi o moje decyzje inwestycyjne, 

które podejmuję codziennie, żeby ten majątek działał sprawnie, żeby woda była podawana i ścieki 
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odbierane takie decyzje są podejmowane. Ja się nie mogę wytłumaczyć, że coś nie działa tylko ścieki 

muszą być odbierane bo jest to jakby mój obowiązek i związane to jest też z ochroną środowiska. Są 

sytuacje, że ta cena nie zawsze będzie akceptowalna do końca przez pana radnego jednego czy 

drugiego ale ja muszę ten majątek odnawiać, muszę go pielęgnować, on musi mieć coraz lepszą 

jakość. Stałość dostawy wody i odbiór ścieków musi być zapewniony i po to tutaj jestem. Wysoką 

Radę chciałbym jeszcze poinformować donośnie ceny kosztów związanych z wynagrodzeniami - 

minimalna płaca wzrasta o 8%. Jestem pewny, że w ślad za tym, jeżeli mam 30% pracowników  

w zakładzie wodociągów zatrudnionych na stawkach około 2 000 zł podstawowych to ten wzrost 

płac będzie około 4%, to się przekłada na wzrost 2% ceny, biorąc wskaźnik wzrostu cen towarów  

i usług 1,5% to jest już 3,5 %, czyli ten 1% zostaje na działania amortyzacyjne, inwestycyjne  

i inne, które wchodzą w koszty. Czy to jest dużo? Nie wiem, można się zastanawiać. Jeżeli chodzi  

o porównanie do ościennych gmin, z wodą nie mamy się co porównywać bo jesteśmy najtańsi. Jeżeli 

chodzi o ścieki to Kolbuszowa, która zrobiła inwestycje unijne ścieki ma po 7,15 zł. Sędziszów jako 

PGKiM nie zrobił żadnej inwestycji od 14 lat jako spółka. 

Radny pan Dariusz Herbut stwierdził, że PGKiM robił Borek Wielki. 

Pan Janusz Środa - ja dzisiaj rozmawiałem z prezesem, powiedział mi, że takich inwestycji nie 

realizowali. Strzyżów podobnie. Może robił Borek za 200 000 zł - 300 000 zł. My robiliśmy 

inwestycje w ciągu ostatnich 5 lat za 20 prawie milionów, ze środków własnych za 3 000 000 zł. 

Tutaj porównania podejrzewam, że nie znajdziemy żadnego. Proszę Wysoką Radę, żeby 

odpowiedzialnie zagłosowała za przyjęciem taryf, za rozwojem Ropczyc. To jest przyczynek do 

tego, żeby te sieci infrastrukturalne zostały budowane i żeby ci nowi mieszkańcy, którzy chcą tu  

z nami być, żeby mieli taką możliwość. 

 

Radny pan Jan Rydzik – ja tylko dodam panie przewodniczący, że jak przyjdą nowe czynsze dla 

mieszkańców to nie będą się pytać czy były jakieś inwestycje czy nie tylko jakby mnie się ktoś pytał 

ja muszę tłumaczyć, że były inwestycje. Mnie się będą pytać dlaczego już żeście znowu 

podwyższyli. Tylko podwyżki i podwyżki. I to trzeba później tłumaczyć ale ktoś może nie 

zrozumieć, powiedzą co mnie inwestycje obchodzą, w domu jak się robi jakieś inwestycje to też 

koszty się ponosi. Trzeba to tłumaczyć. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – krótkie pytanie do panów radnych, które mi się teraz nasunęło. Co 

byście powiedzieli naszym wyborcom, jeżeli nie podwyższymy teraz taryfy i pan prezes będzie 

musiał co drugi dzień czy co trzeci zamknąć wodę bez dostawy bo nie będzie miał na to pieniędzy, 

ewentualnie kanalizacji nie odbierze co trzeci dzień będziecie mieć pełno, wy akurat nie  

w studzienkach. Co wtedy powiecie wyborcom, też przemyślmy tą sprawę. Jeżeli nie będziemy 

podwyższać, to nie wiem jak to się skończy.  

Radny pan Dariusz Herbut – panie Andrzeju to jest zbyt drastyczne porównanie. 

Radny pan Andrzej Rachwał - ale jest niestety, pan jest za młody, nie pamięta 20 lat do tyłu,  

burmistrz też kiedyś przypominał to na komisji bo taka sytuacja niestety była, że woda była co 

chwilę wyłączana i teraz jeżeliby do tego doszło jak to ludziom wytłumaczyć. Teraz jest komfort 

życia inny, ludzie się nauczyli, że chcą mieć wszystko a prezes nie weźmie ze swojego i nie dołoży 

bo niestety nie może. 

Radny pan Dariusz Herbut – niech pan radny sobie przypomni ile 20 czy 30 lat temu kosztowała 

woda. 

Radny pan Andrzej Rachwał - ale ile było odbiorców, ile było pomp, ile było wodociągów, ile było 

kilometrów kanalizacji a teraz jest tysiąc razy więcej. Niestety inwestycje są troszkę droższe niż 

kiedyś, teraz są już troszeczkę inne wymogi, nawet sanitarne, to trzeba też wziąć po uwagę. Ja mogę 

mieć swoje zdanie, pan ma swoje zdanie. Chciałem to powiedzieć. 
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Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – proszę o głos Wysoką Radę w tej debacie głównie 

dlatego, że obawiam się, że do społeczności miasta i gminy Ropczyc i w nasz region może pójść 

zupełnie mylny i zupełnie nieprzystający do rzeczywistych parametrów finansowych przekaz, że oto 

w Ropczycach rada podniosła o 4,5% ceny wody i kanalizacji i mamy dzisiaj najdroższą 

infrastrukturę wody i kanalizacji w województwie podkarpackim, czy w naszym regionie czy 

dookoła. Szanowni Państwo ten przekaz nie jest prawdziwy. Nie ma jednoznacznych wskaźników 

pod które można podłączyć każdą gminę wedle tych samych wskaźników i uzyskać hierarchię bo 

różne elementy wpływają i decydują. Tu pan prezes mówił o inwestycjach. To oczywiście jest 

prawdą. Byliśmy w województwie podkarpackim obok miasta Dębica jako Ropczyce jedną z dwóch 

gmin miast, które w tamtej perspektywie finansowej Unii Europejskiej uzyskały miliony złotych na 

budowę kanalizacji i myśmy to zrealizowali skutecznie. To się później przekłada niestety na 

amortyzację, niestety na podatek i niestety wpływ na stawki. Nie da się w takiej firmie, spółce jak 

nasze przedsiębiorstwo czy wiele innych, nieważne czy zakład budżetowy czy spółka prawa 

handlowego liczyć idealnie kosztów na wodę i na kanalizację. Jak policzycie pobory prezesa, jak 

policzycie pobory pracowników, jak policzycie infrastrukturę, którą wspólnie ta spółka użytkuje  

a realizuje zadania przynajmniej w czterech, pięciu zakresach, to się nie da idealnie policzyć. 

Możemy mówić mamy najtańszą wodę a najdroższą kanalizację ale równie dobrze możemy tak 

przestawić cyfry w bilansach rocznych w tej spółce, że się okaże, że mamy najdroższą wodę 

 a tak średnią kanalizację. To nie ma takiego wielkiego znaczenia. Znaczenie ma propagandowe, 

jeżeli połączymy razem wodę i kanalizację i pokażemy po podwyżce dzisiejsze ceny i powiemy 

jesteśmy w środku. To jest mniej więcej prawdziwy przekaz. Ale ten przekaż nie ujmuje tych wielu 

okoliczności, o jednych wspomnieliśmy a wspomnijmy i choćby taki fakt, że od 3 lat jesteśmy 

bombardowani kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej, który co roku nam przypisuje do 

opodatkowania wartość mienia PUK-u przekazanego przez gminę w zarząd, chodzi tu o sieci 

wodociągowe i kanalizacyjne i każe płacić podatek w danym roku. To co udało się nam 

wynegocjować i uzgodnić z inspektorami urzędu kontroli skarbowej i dyrekcją to to, że nie  

w jednym roku nam to wszystko wypiszą we wniosku, tylko rozłożą na 3 lata. Przecież robiliśmy tu 

na tej sali takie operacje, że wprowadzaliśmy ten podatek dla PUK-u, dla tej infrastruktury  

i jednorazowo dawaliśmy zastrzyk środków finansowych poprzez podniesienie kapitału by PUK  

w danym roku mógł ten podatek zapłacić ale w następnym roku to już wchodzi w taryfę. To są cyfry, 

to jest matematyka. To nie jest punkt widzenia, że my nie chcemy obciążać mieszkańców, to nie 

będziemy podwyższać taryfy. To przecież każdorocznie rząd ustala wzrost wskaźnikiem cen 

towarów i usług. Na ten rok proszę sobie przypomnieć, że jest to wskaźnik 1,7%. To jest 

obligatoryjne. Pozostałe elementy kosztów - na pewno jesteśmy trochę drożsi od wymienionych tu 

wielu gmin jak Ostrów, czy miasto i gmina Sędziszów z uwagi na nasze ukształtowanie terenu. My 

mamy chyba 29 pompowni do kanalizacji. Mamy 3 oczyszczalnie ścieków, nie wiem ile ma 

Sędziszów ale na pewno nie ma 3, na pewno nie ma Ostrów aż tylu pompowni. To wszystko 

kosztuje bo górka, dolina i na górkę trzeba wypompować na dół spłynie i znowu a to wszystko 

koszty, prąd, silniki itd. Na pewno teren decyduje też o kosztach przede wszystkim kanalizacji bo to 

są większe silniki, większe pompownie, większe przekroje i większy koszt amortyzacji, obsługi, 

podatków, oczyszczalni ścieków. Proszę zważyć jaka jest zabudowa w gminie Ostrów, nawet  

w gminie Dębica, nawet w wielu miejscowościach Sędziszowa, już nie będę kierował państwa myśli 

do innych gmin na terenie Podkarpacia, już nie mówię o gminach w lubelskim, które ostatnio 

oglądałem, gdzie domy we wsi są jeden koło drugiego i jak popatrzysz po horyzont czyste pola, 

żadnych domów. A u nas popatrzmy nawet tylko w ten obszar, gdzie jest ta kanalizacja na Chechły, 

na Lubzinę, na Brzezówkę, na Ropczyce a nawet i na Witkowice czy nawet i na Czekaj kolegi 

radnego Darka. Jak to wszystko jest rozrzucone, ile to jest kilometrów zupełnie niepotrzebnych  

a w przeliczeniu później na tą grupę mieszkańców to jest zupełnie inny koszt. Ja uważam, że prezes 

Środa wraz z inżynierami w dość odpowiedzialny sposób prowadzi tą spółkę, wiarygodny sposób. Ja 

osobiście mu ufam, mam trochę więcej informacji niż każdy z radnych bo oczywiście moim 
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zadaniem jest jako przedstawiciela mieszkańców w sensie właścicielskim badać bilans, który 

sporządza firma zewnętrzna, badać analizy sprawozdań finansowych co roku, analizować wielkość  

i wartość zapasów, również i tych różnych należności w postaci kredytów, w postaci środków do 

dyspozycji obrotowych i również porównywać zyski i straty co roku. Uważam, że na dziś ta firma 

jest dobrze prowadzona. Stąd nie dziwcie się państwo, że prezes jest już 15 chyba lat prezesem czy 

12 a w wielu firmach prezesi się jednak często zmieniają, zmieniają się zarządy. U nas kiedyś też tak 

bywało, że co dwa, trzy lata zmienialiśmy prezesa, próbowaliśmy układać trochę inaczej zarząd, 

żeby dopasować wszystko do cywilizowanych zasad prowadzenia firmy, bo ta firma jest dość firmą 

wrażliwą. To nie jest UTC, który robi gaśnice, nawet Weldon, określone kontenery odpowiadają 

standardom to jest jasna sprawa. Tu jest wiele elementów na płaszczyźnie wrażliwości społecznej. 

Każdy taki trochę nieodpowiedzialny przekaz, który byłby z tej sali, z tego parlamentu miasta  

i gminy skierowany do mieszkańców, że oto rada podwyższa nieodpowiedzialnie, za bardzo taryfy  

i powoduje tym nadmierne obciążenie ludności w sposób nieuzasadniony jest niebezpieczny, 

niepotrzebny bo nie jest do końca prawdziwy. Można tak zestawiać tego typu przekaz, 

sformułowania jeśli ktoś ma jakieś ukryte cele, że my powiemy, że oni się nie nadają, że oni są be, 

bo oni nie potrafią gospodarzyć, bo oni was dociążają. A czemu nie mówimy w tej sferze publicznej 

o znaczących podwyżkach energii elektrycznej, energii gazowej, opłat telewizyjnych, wielu innych 

opłat, VAT-u itd. To jest bardzo wrażliwa i delikatna materia opinia społeczna i zaufanie społeczne. 

Możemy ją poderwać nieodpowiedzialnymi wypowiedziami. To tak jak minister finansów danego 

państwa w sposób nieodpowiedzialny jeśli przestraszy na konferencji prasowej nie tylko 

mieszkańców państwa ale przede wszystkim tych analityków finansowych, którzy decydują  

o wartości złotówki to się minister finansów przekona, że miesiąc później miliony złotych musi 

zapłacić więcej za obsługę zadłużenia bo mu spada wartość złotówki. To i my szanowni państwo  

z tej sali proszę dbajmy o prawdziwy przekaz, który opiera się na matematyce i na cyfrach a nie na 

widzimisię. Nie jest żadnym widzimisię ustalenie taryfy bo gdyby tak było to na pewno bym na to 

nie pozwolił i nie przedstawiałbym państwu tych propozycji i nie autoryzowałbym również  

i autorytetem burmistrza miasta. Nie ma wyjścia, jeśli dzisiaj w jakikolwiek sposób oszukalibyśmy 

cyframi Urząd Regulacji Energetyki i nie przedstawili prawdziwych cyfr, które wymuszają 

konieczność tej wysokość taryfy to na przyszły rok byłaby strata tej firmy około minimum 200 000 

zł. Co by to spowodowało? Od razu Bank Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska w którym są zaciągnięte kredyty, które się znajdują w ramach tej taryfy, które trzeba 

spłacać za zaciągnięte inwestycje, które nie myśmy wszystkie realizowali z podatków ale poprzez tą 

spółkę, poprzez te taryfy bo to jest sieć naczyń połączonych, od razu być może przy stracie by nas 

poproszono o właściwe zachowanie się bo inaczej byłby kredyt do spłacenia od razu albo naliczane 

inne odsetki bo firma byłaby bankowo niewiarygodna. To jest naprawdę system naczyń 

połączonych, on wpływa na wiele rzeczy. Oczywiście, że możemy na przyszłość powiedzieć 

zarządowi tej spółki, panie prezesie, powiedzieć radzie nadzorczej proszę pilnować by nie wchodziła 

spółka w żadne inwestycje nawet te, gdzie dla kilku domów trzeba budować przyłącza, gdzie dla 

grupy dwóch, trzech domów buduje się kawał sieci, oczywiście w uzgodnieniu z tymi inwestorami 

kupuje się ale to się ponosi koszty, które muszą być wkalkulowane w tą wysokość taryfy, że będzie 

to robiła gmina. Jak będzie to robiła gmina to kto będzie ponosił te koszty, przecież nie burmistrz, 

przecież nie wy radni tylko podatnik, my też jesteśmy podatnikiem. Na jedno się to przekłada, więc 

albo szanowni państwo podnosimy co roku zdecydowanie bo nie ma wyjścia podatki lokalne o 4-5% 

albo jeśli chcemy przez parę lat a tak jest w tej gminie przez 4 lata nie podnosiliśmy żadnych 

podatków, jest ich kilka to musimy się zgodzić, że inna infrastruktura musi nas trochę kosztować. Ja 

bardzo proszę o przyjęcie też tej mojej argumentacji popierającej. Pragnę zapewnić Wysoką Radę, że 

nadzór nad PUK-iem, by nie dochodziło tam do nieuzasadnionych kosztów jest wystarczający na 

dziś. Jeżelibyście zaś państwo radni mieli jakiekolwiek informacje, że jest inaczej to bardzo będę 

prosił i będę wdzięczny jeśli takie informacje przekazywać będziemy sobie czy na komisjach, czy na 

sesji, czy bezpośrednio. Każdy radny może bezpośrednio, ma takie prawo i dodatkowo mimo, że nie 
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muszę bo nie mam takiego prawa upoważniam, aby spotkać się z prezesem czy członkami rady 

nadzorczej i rozmawiać na te tematy bo tak w pewien sposób też jesteśmy razem wspólnie jako rada 

nadzorem nad naszymi spółkami. W imieniu naszych podatników sprawujemy tzw. nadzór 

właścicielski. Chodzi o to, żeby ta spółka i inne nasze spółki miały możliwość uczestnictwa  

w odnowieniu swojego majątku, sprzętu, urządzeń, miały odpowiednie zapasy, żeby nie było tak, że 

jak się zdarzy awaria to trzeba czekać aż otworzą hurtownię, do tej hurtowni pojechać, kupić te 

materiały i dopiero uruchomić ten remont. Tak nie może być. Te silniki, te różne urządzenia muszą 

być zmagazynowane a to kosztuje. To jest pewien fundusz zapasowy. Dzisiaj jest zupełnie inaczej 

niż było 20 lat temu. Wspomniał pan Andrzej, że na tej sali były bardzo burzliwe i gorące dyskusje 

wtedy, kiedy w pierwszych latach byłem tu burmistrzem bo ludzie w takie upały jak dziś po 2-3 dni 

na naszych osiedlach nie mieli zimnej wody, nie tylko ciepłej wody. Problem był taki, że w kasie 

PUK-u był minus idący w kilkaset tysięcy złotych, na zapasie materiałowym 0, sprzętu niewiele,  

a najlepsi ludzie pouciekali. Jeśli chcemy taką sytuację mieć za 3-4 lata to proszę bardzo, chrońmy 

siebie i odbiorców i nie zgadzajmy się na żadne podwyżki taryf, oczywiście nie wiem jak na to 

zareaguje URE. Ja rozumiem, że mają prawo tu się ścierać różne głosy, różne argumenty i wszystko 

jest w porządku. Chodzi mi tylko, żeby nie wychodził przekaz niewłaściwy, nieprawdziwy bo to jest 

niedobre dla wszystkich i dla tych odbiorców naszych usług, którzy się denerwują a nie mają takiego 

uzasadnienia, takiej podstawy. Bardzo proszę o poparcie tego projektu uchwały. 

 

Radny pan Dariusz Skórski - troszeczkę chciałbym skierować dyskusję na inny tor. Dołączając się 

do słów pana burmistrza, również szanuję pana prezesa jako bardzo dobrego fachowca, 

zatrudnionego od kilkunastu lat. Co roku ścieramy się o wysokość nowych stawek. Panie prezesie 

publicznie deklaruję, dzisiaj nie poprę tej podwyżki ale za rok obiecuję poprzeć pod jednym 

warunkiem. W tamtym roku na przykład pytałem pana prezesa o dodatkową opłatę za trzeci licznik, 

podlicznik jak będę sobie puszczał wodę na wsi np. podlewać ogródek. W dniu dzisiejszym byłem  

w PUK-u, rozmawiałem z pracownikami, wtedy pan prezes powiedział, że nie ma dodatkowej opłaty 

miesięcznej, abonamentu. Dzisiaj byłem, jest dodatkowa opłata 5,50 zł. Dlaczego o tym 

wspominam? Jestem skłonny poprzeć tą podwyżkę, rozumiem tą podwyżkę tylko też zrozumcie 

drugą stronę. Skoro będę płacił troszeczkę więcej za wodę, to chciałbym sobie poszukać 

oszczędności w formie tej, którą wyleję na trawę nie do ścieków, dlaczego ktoś mi ma w mojej 

opinii niesłusznie co miesiąc naliczać 30 zł za 3-4 kubiki. Kolejne pytanie do pana prezesa, żeby 

wykorzystać tą rozbudowaną infrastrukturę według mnie powinni być podpięci wszyscy mieszkańcy 

naszej gminy a czy tak jest naprawdę w rzeczywistości, czy na wsiach, w miejscowościach są domy 

niepodpięte do kanalizacji i czy jest w jakiś sposób realizowana kontrola przez PUK bo wiemy kto 

płaci, bo to się sprawdza, gdzie ścieki z tych domów trafiają. Jeśli te osoby podepniemy do 

kanalizacji i ta infrastruktura będzie w większym stopniu wykorzystywana w moim przekonaniu 

jakiś dodatkowy zarobek będzie dla PUK-u. To jest prawo popytu i podaży znane powszechnie 

wszystkim. Wspomniał pan burmistrz tutaj o kosztach podpinania nowych domostw, nowych 

mieszkańców. Znam przypadki w mojej miejscowości, gdzie ludzie od lat mnie proszą w rejonie 

stadionu, nie będę nazwisk podawał bo jest ochrona danych osobowych, jeśli trzeba to potem podam 

panu prezesowi. Wiem, że ludzie chcą się podpiąć do kanalizacji tylko jest warunek zapłaćcie po 

20 000 zł - 30 000 zł. To są ogromne koszty. Ja podpinając się do domu płaciłem mniej - 2 tysiące, 

1,5 czy 2,5 małe koszty to były 2-3 lata temu ale ja je płaciłem i potem przekazywałem tą 

infrastrukturę na PUK, więc pytam jaki tutaj PUK poniósł koszt na rozbudowę tych 100 metrów 

infrastruktury do mojego domu. Państwo przedstawiacie w czarnym świetle od razu nas bo 

próbujemy zabrać inny głos, jesteśmy wstrętni, bo jesteśmy przeciwni rozwojowi. Nie proszę 

państwa, nie jesteśmy przeciwni rozwojowi. Była sprawa głosowania absolutorium ponad 

podziałami, głosujemy, wtedy świetnie doceniacie nas, natomiast gdy mamy zdanie odrębne 

jesteśmy be. Tak, że szanujmy się. Nie jesteśmy przeciwni rozwojowi tej gminy. Tylko szukajmy 
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oszczędności tam, gdzie prosiłem a deklaruję publicznie za rok nawet jak będzie złotówka na 

ściekach drożej czy na wodzie poprę, tylko poszukajmy tych oszczędności. 

 

Pan Janusz Środa – jeżeli chodzi o podpięcie do kanalizacji. Mam tutaj przy sobie 100 umów, które 

zawarliśmy z mieszkańcami na takie inwestycje wspólne, tylko to musi być też ekonomicznie 

uzasadnione. Takie możliwości są, są nawet gotowe wnioski z którymi się występuje do nas. 

Oczywiście każde działanie musi być poddane analizie ekonomicznej. Nie czarujmy się, jeżeli ktoś 

się wybudował 200 metrów od kanalizacji głównej i wymaga, żebyśmy go podłączyli to jest to dosyć 

duży problem bo ten koszt musi ktoś ponieść. Jeżeli umówimy się tutaj z Wysoką Radą,  

z burmistrzem, że takie sytuacje rozpatrujemy będziemy zbierali takich mieszkańców i na sesji rady 

miejskiej ja zawnioskuję o przeznaczenie 100 000 zł czy 200 000 zł rocznie, ta cena wejdzie w taryfę 

i państwo przegłosujecie to. Jeżeli to są krótsze odcinki to dogadujemy się z mieszkańcami, że część 

tych kosztów pokrywamy i podłączamy tych mieszkańców. Mam tu przy sobie 100 umów, które 

zostały zawarte w ostatnich 3 latach, w tym roku to jest 46 umów do dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi 

o lepsze wykorzystanie tej infrastruktury, która w tej chwili jest, są prowadzone kontrole, jest ponad 

200 gospodarstw objętych takimi kontrolami, w Lubzinie też takie kontrole są. Są wydawane nakazy 

przyłączeniowe. To się dzieje, jest to proces dosyć żmudny i nieprzyjemny, wymaga wizji lokalnych, 

wymaga protokołów, wymaga namawiania ludzi. Oczywiście  z tych 200 czy 250 gospodarstw 

objętych takimi kontrolami dużo jest domów niezamieszkałych, dużo jest domów, gdzie nie ma 

kanalizacji, nie ma wody. Oczywiście to też zostaje poddane analizie. Dla nas głównym 

wskaźnikiem jest ile tej wody mieszkaniec zużywa, jeżeli zużywa dużo to znaczy, że musi się 

podłączyć do kanalizacji. Trzeci temat odnośnie opłaty abonamentowej. Nie znam przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego, gdzie jest podlicznik dodatkowy, gdzie nie ma opłat, nie wiem może 

się mylę. Ja mam taki licznik założony i trzeba się zawsze zastanowić czy mi się opłaca za te 5,50 zł 

ten podlicznik zakładać bo on wymaga odczytu, wymaga pewnych działań, które ktoś musi zrobić. 

Jeżeli zużywamy do podlewania 2 m3 to nam się to opłaca, jeżeli zużywamy mniej miesięcznie to 

wtedy się nam nie opłaca. Ja miałem taki licznik założony i zrezygnowałem z niego bo mi się to nie 

opłaca. 

 

Radny pan Dariusz Skórski – czy takiego licznika nie można odczytać raz w roku i robić wtedy 

zbiorczo? 

Pan Janusz Środa - to są szczegółowe dyskusje, ja w tej chwili nie chcę na ten temat dyskutować, nie 

jest ku temu miejsce, możemy się nad tym zastanowić.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków została podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 3, wstrzymujących się–0. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych  – Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef 

Drozd.  

Projekt uchwały 4.6. wychodzi naprzeciw poprzedniej uchwale bo pomniejsza wysokość stawek. 

Dotyczy dopłat do ceny brutto 1m3 wody dla odbiorców gospodarstwa domowe 3+ w wysokości 35 

groszy oraz do jednego 1m3 ścieków w przypadku gospodarstw domowych 20 groszy i w przypadku 

gospodarstw domowych 3+ 85 groszy. Po uwzględnieniu tych dopłat stawki przedstawiałyby się 

następująco: w przypadku gospodarstw domowych i odbioru ścieków wynosiłoby to 6,76 zł za 1m3, 

w przypadku gospodarstw domowych rodzina 3+ woda 2,85 zł za 1m3 i ścieki 6,11 za 1m3.  

W związku z powyższym proszę o przyjęcie powyższej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że opinie do tych projektów zostały już przedstawione. 
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Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – byłbym wdzięczny, gdyby o tej uchwale, którą 

procedujemy i za chwilę Wysoka Rada pewnie jednogłośnie uchwali poszedł pozytywny przekaz do 

mieszkańców miasta i gminy Ropczyce, żebyście państwo radni i sołtysi zechcieli powiedzieć 

mieszkańcom, że stać nas na to by jako radni odpowiedzialnie w związku z koniecznością rozwoju 

gminy i utrzymania naszych spółek w dobrej kondycji finansowo- majątkowej ustalać nowe taryfy, 

ale jesteśmy na tyle wrażliwi, że chcemy rodzinom o niższych dochodach pomóc dając im dopłatę  

w wysokości 1,05 zł. To jest chyba znacznie więcej niż sumaryczna podwyżka wody i ścieków 

podjęta przed chwilą przez Wysoką Radę. Nie zabraniajmy, żeby o tym mówić  bo jesteśmy 

odpowiedzialni. Ta uchwała pokazuje, że staramy się takie rodziny o niższych dochodach z różnych 

powodów, bo to są rodziny wielodzietne, to są rodziny sieroce, to są rodziny, gdzie są choroby czy 

niepełnosprawności chronić przed tym wzrostem niewynikającym ze złośliwości Wysokiej Rady czy 

bizantyjskiego wydawania środków przez PEC, PUK, TBS, tylko z konieczności wynikającej  

z rachunku ekonomicznego. Tu nie ma debat politycznych, tu nie ma podstaw jakich chcemy, tylko 

musimy odpowiedzialnie podejmować decyzje. Stąd cieszę się, że komisje jednogłośnie przyjęły ten 

projekt uchwały rady i prosiłbym Wysoką Radę, żeby przegłosować tą uchwałę wspierającą słabsze 

rodziny. Prosiłbym media i środowisko naszych sołtysów, przewodniczących osiedli, aby o tym  

w społeczności powiedzieć. 

 

Uchwała w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

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

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska. 

Projekt uchwały dotyczy terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XXXVI/400/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 11 

marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w myśl postanowień art. 11 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach traci moc z dniem 31 lipca 2016 r., dlatego rada gminy 

obowiązana jest podjąć nową uchwałę umożliwiającą wejście jej w życie najpóźniej z dniem  

1 sierpnia 2016 r.. Uchwała, która straci moc 31 lipca 2016 i projekt uchwały, który państwo macie  

i który uzasadniam nie różnią się praktycznie niczym. W paragrafie 1 w punkcie 1 i 2 tej nowej 

dzisiejszej uchwały jest dodane słowo z dołu. Wynika to właśnie ze zmiany przepisów. Przypomnę 

może jeszcze, że opłaty uiszczamy gotówką w kasie, przelewem na rachunek bankowy. Na komisji 

było pytanie, czy można płacić na książeczki. Ja wprowadziłam komisję w błąd, dlatego teraz 

oficjalnie prostuję. Jeżeli ktoś ma jeszcze te książeczki, które były pierwszy raz wydawane to można 

płacić na te książeczki, można wykorzystać te blankiety. Nowych nie wydajemy oczywiście. Konto 

nie uległo zmianie. Przypomnę jeszcze, że domki jednorodzinne płacą z dołu, nie później niż  do 15 

dnia następnego miesiąca kalendarzowego a bloki płacą z dołu, nie później niż do ostatniego dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego. Można dokonać opłaty za kilka miesięcy a nawet za cały rok. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – może przypomnę, że padł taki wniosek na komisji a państwa sołtysów 

nie było, żeby może więcej informacji było na ten temat w jaki sposób można płacić, bo nieraz się 

ktoś dopytuje. Nie mamy wszyscy możliwości przekazania tej informacji. Albo gdzieś w tych 

informacjach, gdzie są podane możliwości odbierania tych odpadów, żeby tam dopisać, że jest 

możliwość zapłacenia za cały rok, za miesiąc czy za pół roku bo nie wszyscy o tym wiedzą. Byłoby 

wskazane, żeby ludzi o tym poinformować. Albo informacja przy harmonogramie odbioru odpadów 

jakby na dole dopisać, to trafia do wszystkich albo przy odbiorze worków. Na pewno by nie 

zaszkodziło nad tym się zastanowić, bo jest to temat o którym wszyscy nie do końca wiedzą, chodzą, 

dopytują się albo płacą co miesiąc a można zapłacić jak pani sekretarz mówiła za pół roku czy za 

cały rok. 
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Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

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

 

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach 

- Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef 

Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zamianę udziału 3/6 części w nieruchomości gruntowej 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce jako działka nr 1149/11 o powierzchni 

15 arów 17 m2, za udział 3/6 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej w operacie ewidencji 

gruntów obrębu Ropczyce jako działka nr 1149/10 o powierzchni 16 arów 55 m2, z przeznaczeniem 

do gminnego zasobu nieruchomości. Gmina jest współwłaścicielem działki położonej  

w  Ropczycach przy ulicy Najświętszej Marii Panny wraz z osobą fizyczną, która wyraziła zgodę na 

zniesienie współwłasności poprzez dokonanie podziału. Zamiana następuje bez obowiązku 

dokonywania dopłat z uwagi na zbliżone powierzchnie działek.  

 

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu 

własnego realizacji projektu pt.: „Lepszy start” w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-

001/15 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty 

– pan Stanisław Mazur. 

Wszystkie projekty unijne wymagają udziału własnego w granicach od 5-15%. Proponowana 

uchwała zakłada właśnie taki udział własny w kwocie 44 651,81 zł. Jest to 15% całości kosztów 

funkcjonowania oddziału przedszkolnego, który został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki 

Urząd Pracy i będzie utworzony od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 r.. Prosiłbym  

o przyjęcie tej uchwały tym bardziej, że od 2017 roku wszystkie dzieci 3-letnie mają prawo do 

przyjęcia ich do oddziałów przedszkolnych i tworzenie takich oddziałów wymaga od gminy 15% 

dopłaty. Tworzenie takich oddziałów jest bardzo ważne.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że opinia Komisji Rewizyjnej do projektów uchwał 4.9. - 4.12. 

została już przedstawiona.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego realizacji projektu pt.: 

„Lepszy start” w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 RPO WP na lata 2014-2020 

Działanie nr 9.1 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały upoważnia burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy Ropczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  

w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 

zawieranych na czas określony do kwoty 700 000 zł. Projekt uchwały przedstawiony jest zgodnie  

z przepisami ustawy o finansach publicznych jak treść uchwały mówi, w której zobowiązania 

podpisane w danym roku przekraczają rok budżetowy. Takie upoważnienia zawierane są  

w wieloletniej prognozie finansowej, jeżeli takie konieczności występują. Nasza uchwała 184, która 

była podejmowana 29 stycznia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uchwalanej 

na lata 2016-2021 takiego upoważnienia nie zawierała, w związku z tym zaistniała potrzeba 

udzielenia kierownikom takiego upoważnienia, w związku z rozstrzygnięciem postępowania jakie 
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zostało określone na „Kompleksową dostawę paliwa gazowego dla Ropczycko-Sędziszowskiej 

Grupy Zakupowej” w której wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez RWE Polska Warszawa 

i potrzebą podpisania umowy, która będzie opiewała na lata 2016-2017. Takie upoważnienie jest 

konieczne dla dyrektorów placówek oświatowych, które będą zwierały taką umowę w związku  

z dostawą gazu i odbiorem tego paliwa.  

 

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została podjęta 

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

 

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

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

Postanawia się o zabezpieczeniu w 2017 roku środków finansowych w łącznej kwocie 830 000 zł na 

zadania inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach” w kwocie 280 000 

zł oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ropczyce” w wysokości 

550 000 zł. Źródłem pokrycia zobowiązań tutaj wskazanych będą dochody własne gminy z podatku 

od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych. Projekt uchwały upoważnia  burmistrza 

do zaciągania zobowiązań. W związku z planowaną realizacją wskazanych zadań zaistniała potrzeba 

zabezpieczenia środków finansowych na 2017 rok. W związku z tym, że jest obecnie 2016 rok takie 

upoważnienie jest udzielane burmistrzowi do podpisania umowy, której realizacja finansowych 

wydatków będzie następowała w roku 2017.   

 

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

2017 rok została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok łącznie po wprowadzonej autopoprawce 

wprowadza następujące zapisy. W budżecie gminy Ropczyce na 2016 rok zwiększa się dochody 

budżetu o kwotę 210 814,19 zł, jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 2 944,80 zł. Tabela nr 1 

przedstawia poszczególne zwiększenia dochodów. Jeżeli chodzi o sprawę wprowadzonej 

autopoprawki macie państwo rozpisaną szczegółowo tą kwestię. Jeżeli chodzi od dochody, które 

były wprowadzane przed autopoprawką są tutaj zwiększenia dochodów w kwocie 15 833 zł 

związane z refundacją środków po rozliczeniu zadania już ostatecznego Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu oraz wprowadzane są dochody wypracowane przez jednostki oświatowe 

związane z wynajmem sali czy z wpłatami za wyżywienie dzieci w szkołach czy przedszkolach. 

Poszczególne pozycje zwiększeń są przedstawione w tabeli nr 1. Jednocześnie w tych samych 

kwotach  zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu. W tabeli nr 2 są przedstawione poszczególne 

pozycje również na poszczególne wydatki. Dochody, które wypracowały sobie jednostki oświatowe 

są przeznaczane na wydatki związane z realizacją zadań zakupowych czy remontowych  

w placówkach oświatowych. Również wprowadzone są tutaj zmiany dotyczące zmienionej 

klasyfikacji budżetowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w zespole szkół. 

Również wprowadzona jest kwota 30 920 zł, jest to skutek podjętej wcześniej uchwały związanej  

z dopłatą do wody i ścieków, dopłat do taryf. Tabela nr 3 przedstawia przesunięcia poszczególnych 

wydatków w kwocie 175 581 zł. Przesunięcia są skutkiem realizacji pierwszego półrocza 2016 roku 

pomiędzy placówkami czy oświatowymi czy innymi jednostkami związanymi z naszą gminą. Są 

tutaj zabezpieczenia tak jak w autopoprawce zadania budowa boisk wielofunkcyjnych w których 

przedstawione są zwiększenia kwoty o 140 000 zł, w związku z możliwością realizacji i podpisania 

umowy.  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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5. 

Burmistrz p.B.Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, szanowne prezydium, Wysoka Rado, 

szanowni państwo sołtysi, przewodniczący osiedli, goście! Chciałbym przekazać garść informacji, 

które dotyczą pracy gminy, urzędu i różnych jednostek organizacyjnych w okresie miesiąca czerwca. 

Wyjątkowo zaczynam nie od infrastruktury, nie od dróg i inwestycji ale od edukacji, od informacji 

dotyczących oświaty i kultury bo za nami pół roku, pół roku oświatowego 2015/16, wakacje i mamy 

nowy rok oświatowy - 1wrzesień. Odbyły się dwie narady robocze z dyrektorami naszych 

wszystkich placówek oświatowych. Na początku czerwca, która dotyczyła głównie spraw 

wakacyjnych, końcówki roku oświatowego, remontowych. I ostatnia narada 28 czerwca, która była 

podsumowaniem roku oświatowego pod kątem oceny egzaminów zewnętrznych w klasach szóstych, 

w klasach gimnazjalnych, jak również oceny całokształtu pracy szkoły poprzez ocenę pracy 

pozaedukacyjną związaną z organizacją możliwości rozwoju dzieci poprzez rozwój różnych 

zainteresowań; artystycznych, kulturalnych, sportowych, udziału w różnych olimpiadach, turniejach, 

zawodach, uroczystości związane z obchodami okolicznościowymi jak dzień matki, babci, dziecka, 

święta państwowe, uroczystości nadania imion szkół itd.. To wszystko było w spektrum oceny, 

nawet pewnej klasyfikacji od 1 do 12 w poszczególnych kategoriach. Również ocenialiśmy pracę 

przedszkoli i żłobka. Summa summarum, powiem WR, to była ostatnia taka ocena bo jak wiemy 

rząd i ministerstwo wycofuje się już z tego typu egzaminów zewnętrznych dla klas 6-tych  

i gimnazjum. Więc będziemy pewnie w inny sposób w następnych dwóch latach oceniać pracę szkół, 

rad pedagogicznych i dyrektorów szkół. Na podstawie tej ostatniej oceny  na terenie miasta i gminy 

Ropczyce jeśli chodzi o ocenę szkół, w których znajdują się gimnazja i szkoły podstawowe 

bezsprzecznie najlepszą jednostką w każdym zakresie w przekroju tych ocen, o których przed chwilą 

mówiłem  jest zespół szkół nr 2, górka, absolutnie od kilku lat we wszystkich tych kategoriach 

pierwsze miejsce. Największą szkołą, zespołem szkół, bo tak to nazywamy, jeśli chodzi o liczbę 

dzieci jest zespół szkół nr 1. Ostatnie pozycje się zmieniają. Nie ma tak, że jakaś szkoła czy 

gimnazjum, w tym czy w poprzednich latach na ostatnim miejscu zawsze, nie, ciągle ktoś tam, to 

faluje. Ale ponieważ jest 12 jednostek organizacyjnych to zawsze ktoś musi być na jedenastej czy 

dwunastej pozycji, jest tak powiedziane, byle nie ta sama szkoła była dwu czy trzykrotnie, bo wtedy 

należy wprowadzić program naprawczy. WR, na tej naradzie też była omawiana, pod kątem naszej 

gminy, sytuacja związana z zapowiedzianą przez panią minister edukacji, panią minister Zalewską, 

reformą edukacji polegającą na wygaszaniu gimnazjum. Powiem tak, sumując ten czas dyskusji  

z dyrektorami szkół; nie mamy większych obaw, że my sobie z tą operacją wprowadzania reformy 

wygaszania gimnazjum nie poradzimy. Nie ma obaw i też prosiłem o taki przekaz, skierowany przez 

dyrektorów do rad pedagogicznych, jest duża obawa wśród nauczycieli, że stracą miejsca pracy, 

trzeba się liczyć z tym, że być może część nauczycieli w okresie wygaszania, powtarzam nie na 

zawsze ale w okresie wygaszania może utracić część godzin z etatu. Ale tak jak do tej pory udawało 

się nam przechodzić  różne rafy związane z edukacją bez szkody dla nauczycieli to myślę, że i tym 

razem, co jednak nie oznacza, że nie obędzie się to bez wyasygnowania dodatkowych kosztów na 

utrzymanie oświaty. Bo proszę zrozumieć, że jeśli po tym 3-letnim okresie wygaszania zgubimy 20 

oddziałów szkolnych na terenie miasta i gminy pod organem prowadzącym samorządu miejskiego  

a dalej będziemy mieli na utrzymaniu te same powierzchnie i kubatury obiektów bo nie inaczej  

a nawet mamy aspiracje, że jeszcze coś dobudujemy jak halę gimnastyczną przy zespole szkół nr 1, 

czy szkołę mniejszą w Brzezówce itd. to przecież będzie nas to kosztowało tyle samo a może nawet 

więcej. Ale subwencję na te dzieci z 20 oddziałów już nie my dostaniemy a dostanie starosta. Zatem 

sytuacja po końcu tej reformy, po tych 3 latach znacząco poprawi się w samorządach powiatowych  

a pogorszy się trochę w samorządach gminnych. Z tym, że ponieważ nigdy w tych reformach nie 

wychodziliśmy przed szereg, nie próbowaliśmy robić rozwiązań modelowych jak w gminie 

Wielopole Skrzyńskie, czy jak w gminie Iwierzyce, czy jak w gminie Sędziszów, gdzie jest 3 

gimnazja, nie jedno jak w wymienionych poprzednio gminach, to nie będziemy mieli problemu jaką 

funkcję do tych obiektów po wygaszonych gimnazjach przypisać, bo nam się trochę rozluźni, co 
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oznacza, że jeśli gdzieś jeszcze w niektórych naszych szkołach jest lekka dwuzmianowość w klasach 

I, II, III to jej nie będzie. Ponieważ mamy małe problemy, nie są duże, ale małe problemy  

z zabezpieczeniem miejsc dla wszystkich dzieci dziś 3-letnich, których rodzice chcą zapisać do 

przedszkola to myślę, że naszym celem teraz w ciągu jednego roku będzie instytucjonalne 

przeniesienie zerówek czyli 6-latków, które miały pójść do szkoły ale decyzją rządu i sejmu zostały 

zatrzymane częściowo w przedszkolach ale w zerówce by te zerówki przenieść do tych szkół  

w lokum wygaszanych gimnazjów co będzie oznaczało, że nie będziemy mieli problemu przyjąć 

wszystkie dzieci 3-letnie do naszych przedszkoli a nie będziemy musieli ponosić kosztów 

ewentualnej rozbudowy czy budowy przedszkoli bo taki obowiązek od 1 stycznia przyszłego roku na 

nas spada, że dzieci nie tylko cztero i pięcioletnie muszą mieć zabezpieczone miejsca  

w przedszkolach ale również i 3-letnie. Dzisiaj jest to tylko fakultatywne. Tyle o reformie. 

Oczywiście mam nadzieję, że jak jest zapowiadana to będzie wprowadzona bo najgorsze są okresy, 

w których jest niepewność, zapowiadamy, ale może z jakiś powodów jeszcze nie w tym roku, albo 

się wycofamy, może w tym czasie zmienimy. To jest rzecz najgorsza. Jeśli jest zapowiedź to 

powinna być realizacja. Nie będę komentował czy to dobrze czy to źle dla systemu edukacyjnego 

jeśli chodzi o dzieci, bo jeśli chodzi o nauczycieli to już się wypowiedziałem u nas a w innych 

gminach to niech się inni martwią. Oczywiście mówiąc o kosztach nie potrafimy ich dzisiaj 

wyliczyć, nie chcemy ich na dobrą sprawę liczyć ale one jakieś będą ponieważ pani minister 

zapowiedziała, że dla rządu jest to reforma bezkosztowa to oznacza, że ktoś te koszty musi ponieść. 

To organy prowadzące, nie powiaty ale gminy. czyli my. WR, chcę poinformować, że 16 czerwca 

wypłaciliśmy dla 637 uczniów ostatnie stypendia socjalne czyli każde dziecko z tych 637 otrzymało 

150 zł stypendium, z którego 80% kwoty pochodzi od rządu a 20% od podatnika czyli od gminy, 

taką dyspozycję przekazaliście swego czasu burmistrzowi. To chodzi o dzieci o niższych dochodach 

w rodzinie i to jest uważam, że też jeden z wielu elementów pomocy skierowanej do rodzin  

o niższych dochodach. WR, pragnę podziękować bo mieliśmy wszyscy w tym duży udział, że jeden 

z 10-ciu punktów programu wyborczego burmistrza Ropczyc i samorządu Ropczyc jest spełniony. 

Mówiliśmy, że postaramy się otworzyć gabinety stomatologiczne z przeznaczeniem dla ochrony 

uzębienia dla wszystkich dzieci w naszych szkołach. To się stało. W ostatnich dniach tego roku 

oświatowego udało się sfinalizować umowy, na które oczekiwaliśmy od dwóch miesięcy,  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mamy otwarte gabinety nowe stomatologiczne w zespołach 

dwóch największych ropczyckich, nr 1 i nr 2. Wrócimy do czasów sprzed kilkunastu lat czy 

kilkudziesięciu lat kiedy gabinety stomatologiczne w tych szkołach były. Mówią niektórzy za 

gorszych czasów, nie mnie oceniać ale sami państwo widzicie, że i rodzice i dzieci jednak 

oczekiwali żeby możliwość ochrony uzębienia dla dzieci była bezpłatna w szkołach. I tu trzeba 

podziękować tym doktorom, chodzi o państwo Jasińskich i pana Tomasza Kozdronia, którzy podjęli 

wolę współpracy z samorządem i z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podkreślam za swoje środki, 

pewnie pożyczone bo są młodymi lekarzami stomatologami, wyposażyli te gabinety  

w świetny, nowoczesny, nowy sprzęt a oczywiście gmina poniosła trud finansowania remontów  

i dostosowania tych obiektów szkolnych do potrzeb gabinetów stomatologicznych. Dziękuję 

dyrektorom tych dwóch szkół, pani dyrektor Rygiel i panu dyrektorowi Żuchowskiemu, że podjęli 

ten trud pomocy daleko idącej akceptacji włącznie z pracą konserwatorów i nie tylko i mamy te 

gabinety. One na wakacjach też dzieci przyjmują. Sam osobiście wpadłem do jednego gabinetu nie 

zapowiadając się i widziałem dwójkę dzieci i rodzica i jedno z tych dwóch dzieci w gabinecie 

stomatologicznym. To cieszy. Chcecie państwo, to jako radni zaglądnijcie, zobaczcie, 

porozmawiajcie z rodzicami. Prosiłem dyrektorów żeby wychowawcy we wrześniu przekazali to 

rodzicom na półwywiadówkach bo istota realizacji tego celu nastąpi poprzez uświadamianie 

rodziców, że musisz współpracować, musisz swoje dziecko stelefonować ze stomatologiem jednym 

czy drugim, ze szkoły z Małej, z Niedźwiady, czy z Gnojnicy Woli i musisz dziecko przywieźć na 

określoną godzinę. Tego za rodziców nie zrobimy. Ale to dziecko ma pewność, że stomatolodzy są 

dostosowywani do takich dzieci i za darmo i będziemy też chcieli w ramach programu któryśmy 
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wcześniej wprowadzili – lakowanie, trochę więcej godzin przeznaczyć na uświadamianie  dzieci  

i rodziców w tym temacie. WR, tyle o oświacie, trochę czasu zająłem ale to jest temat na czasie.  

Wraz ze sprawami oświaty, dwa, trzy zdania o kulturze. Czerwiec to miesiąc, to dni gdzie sporo było 

wydarzeń kulturalnych. Do najważniejszych możemy mówić; o Dniach Ziemi Ropczyc, w których 

było kilka imprez, w których państwo uczestniczyliście. Była sesja uroczysta też jakby inaugurująca 

Dni, ale i też Dzień Samorządu. Bardzo dziękuję za udział. Wszystko to było uważam dobrze 

zorganizowane, sprawnie. Dziękujemy też za udział profesorowi Michałowi Hellerowi, uświetnił tą 

naszą uroczystą sesję. I sądzę również, że należy dobrze ocenić kończącą, wieńczącą te wydarzenia 

kulturalne imprezę pod nazwą jarmarki kowalskie w Ropczycach. Jarmark był dwudniowy, jeden 

dzień był warsztatowy dla kowali z 12 ekip z dwóch, trzech krajów bo Węgrzy, bo Niemcy i Polacy. 

Impreza się podobała, impreza była dobrze zorganizowana przy współudziale szkoły plastycznej  

w Rzeszowie i Wojewódzkiego Domu Kultury. Mój mały niedosyt polega na tym, że nie dotarliśmy 

do większości naszych mieszkańców żeby zechcieli osobiście zobaczyć wystawy, zobaczyć kowali, 

zobaczyć imprezę artystyczną i ten mankament musimy poprawić jako urząd gminy, jako Centrum 

Kultury. Na tą okoliczność wydaliśmy poprzez nasze środki z promocji opracowanie dotyczące 

kowalstwa na naszym terenie autorstwa Krystyny i Władysława Tabaszów. Jest tu zebrana jakby  

w pigułce wiadomość, informacja, o ginących zawodach – kowalach, kowaliadach, imprezach, 

ludziach, nazwiskach, miejscach, obiektach. Warto to przeglądać przy czasie. To jest wydanie, które 

przekazaliśmy kowalom, będzie to wydanie na nagrody dla dzieci, dla młodzieży, dla szkół. W ten 

sposób również próbujemy promować te imprezy, te wydarzenia artystyczne i w ten sposób miasto  

i gminę. I proszę nie zapomnieć państwo rozdający o naszych redaktorach żebyście im wręczyli, 

żeby wspomnieli, że takie wydawnictwo jest. WR, tyle jeśli chodzi o kulturę. Teraz na wakacjach 

może troszkę mniejszy akcent, ale też parę imprez, warto je wcześniej nagłaśniać. I koronna impreza 

samorządowa – dożynki. Będziemy liczyć na dobrą pogodę i na dobre zespoły dożynkowe. WR, jeśli 

chodzi o bibliotekę to też powiem, że to jest bardziej intensywny okres – czerwiec, to wystawy, 

spotkania, szkolenia, różne konkursy i akcje, w których braliśmy udział i jako radni, i szkoły,  

i młodzież. Teraz będzie trochę bardziej spokojnie, bardziej nastawienie na czytelnictwo bo wakacje. 

Ale maj, czerwiec to intensywna praca wszystkich bibliotek i biblioteki miejskiej i biblioteki 

powiatowej.  

WR, wraz z tym element informacji o aspektach społecznych - to informacja o pracy Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To ważny dzień bo dzisiaj kończymy przyjmowanie 

wniosków na dopłaty 500+. Pragnę poinformować, że na przedwczoraj bo taką mam informację nasi 

mieszkańcy złożyli 2340 wniosków o ustalenie prawa do tegoż świadczenia. Wydaliśmy decyzji, 

czyli rozpatrzonych zostało tych wniosków 2158 czyli przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj jest do 

rozpatrzenia 180 wniosków. Jestem przekonany, że do poniedziałku one rozpatrzone będą. Bardzo 

dziękuję obecnej tu pani kierownik Iwonie Kozubowskiej i wszystkim pracownikom Ośrodka 

Pomocy Społecznej, że bardzo intensywnie przez miesiąc czerwiec pracowali, w soboty też, było 

wiele nadgodzin, do godziny i 19 nawet. Chcieliśmy dotrzymać słowa by rząd i inni nie mieli uwag 

do naszej gminy podpinając być może powiedzmy nieuprawnione jakieś tam sugestie jeśli byśmy się 

nie wywiązali z tego zadania. Łatwo było w mniejszych gminach gdzie świadczeniobiorców jest 

niewiele, gorzej jest w większych miastach i najgorzej będzie w dużych miastach bo to wynika ze 

specyfiki. Ale myśmy sobie poradzili i bardzo dziękuję bo to był chrzest na pewno bojowy dla nowej 

pani kierownik bo oprócz tego świadczenia gdzie wydaliśmy już do tej pory dla mieszkańców naszej 

gminy 5 046 000 i będziemy wydawali do końca roku na bazie tych decyzji i będziemy przyjmowali 

wnioski tylko już na bieżąco rozpatrywane, to przecież mamy wiele innych spraw podejmowanych  

w miesiącu czerwcu. I przypomnę wedle informacji, że w tym okresie w czerwcu pomoc społeczna 

wydała 81 zasiłków stałych dla 81 osób na kwotę 39 tys., dla 35 rodzin zasiłek okresowy na kwotę 

15 tys. zł, dla 32 osób i rodzin zasiłki celowe na kwotę 7 750 zł i dożywianie dzieci w miesiącu 

czerwcu to na terenie gminy 257 dzieci i to jest współpraca ze szkołami i idą środki łączone rządowe 

i gminy, realizuje pomoc społeczna. Mamy na utrzymaniu i opiece 23 osoby starsze, samotne, chore, 



17 

 

niepełnosprawne gdzie świadczymy usługi opiekuńcze, świadczymy usługi pomocnicze dla 11 dzieci 

z autyzmem, to są usługi specjalistyczne. Mamy objęte 13 rodzin pomocą asystenta rodziny.  

W sumie w miesiącu czerwcu z tych różnych form pomocy, o których mówię i których jeszcze nie 

wymieniłem skorzystało w naszej gminie 236 rodzin. Jeżeli chodzi o zasiłki rodzinne to  

w miesiącu czerwcu wydaliśmy 957 000 dla 2 278 rodzin, w tym i 126 osób uprawnionych 

otrzymało z funduszu alimentacyjnego 45 000. To są w cyfrach elementy, które wynikają  

z nakładów pracy pracowników socjalnych, pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Tyle ze spraw związanych z tą sferą bardziej wrażliwą.  

Jeśli chodzi o etap związany ze sprawami gospodarczymi to powiem, że ważne jest zdobywanie 

pieniędzy na różne zadania gospodarcze, które można zakwalifikować do remontów, modernizacji, 

konserwacji ale i inwestycji. Szukamy tych środków finansowych przy pomocy Referatu programów 

pomocowych i rozwoju ale też również zobowiązujemy do tego każdą naszą jednostkę 

organizacyjną, od spółki przez jednostkę organizacyjną typu Centrum Sportu, Centrum Kultury, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę itd. poprzez różne nasze referaty bo w sumie jak w pigułce 

te ważniejsze wnioski schodzą się te informacje w wymienionym referacie. Mogę powiedzieć tak, na 

dzień dzisiejszy mamy informację iż po ocenie formalnej związanej z dofinansowaniem z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich dróg gminnych dwie drogi w Niedźwiadzie, na które złożyliśmy 

wnioski to, głównie sygnał dla radnych z Niedźwiady, znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Nie ma 

szans żeby tego typu wnioski z powiatów leżących w środku tego województwa mogły liczyć na 

przejście na listę do realizacji. Blisko do realizacji to tak do 160 miejsca a my jesteśmy na 225 i 226 

pozycji. To nie oznacza, że nie ma szans nigdy dostać tych pieniędzy ale według mojej oceny trzeba 

poczekać dwa, trzy lata aż będą niewykorzystane środki z innych dziedzin i najprawdopodobniej 

dochodzę do wniosku, że rząd może wtedy, nawet Urząd Marszałkowski dla realizacji sprawnej 

wykorzystania środków europejskich, by nie przepadły, przesunąć na te działy, gdzie są gotowe 

wnioski i czekają na finansowanie. Inaczej tych środków nie będzie. Niestety są preferowane przez 

samorząd województwa w kryteriach oceny wnioski ze wschodu Polski i z południa Polski, 

województwa, jasielsko-krośnieńskie. Tak to jest. My nie dostajemy 6 punktów za lokalizację, ani 

powiat dębicki, ani ropczycki, ani łańcucki bo ponoć jesteśmy w centrum, bardzo bogaci, bardzo 

blisko stolicy, więc z uwagi na tą spójność nam się tych 6 punktów nie należy, a te 6 punktów 

zdecydowało żeby się znaleźć w liście do dofinansowania. Liczy się również dochód gminy. Ja tu 

jestem trochę poirytowany tego typu kryteriami, nie tylko w tym województwie, w całym kraju, nie  

kieruję to absolutnie do tego marszałka  bo w innych województwach jest podobnie jeżeli chodzi na 

przykład o kryterium dochodowości. Z tą dochodowością jest tak, chciałbym abyście to państwo 

jako radni i sołtysi wiedzieli, jeśli na przykład my Ropczyce mamy parę zakładów, daj Boże by było 

ich więcej, które płacą podatki typu Magnezyty, Cukrownia, Weldon, UTC itd. mamy  

w związku z tym dość znaczące dochody własne to nie dostaniemy subwencji wyrównawczej. 

Gmina Wielopole Skrzyńskie, daję taki przykład, nie ma tych zakładów, więc ona dostaje 

kilkumilionową subwencję wyrównawczą, co miesiąc sukcesywnie. Ale do tych kryterium liczy się 

dochód własny, czyli nie subwencja wyrównawcza tylko dochód w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. No więc my ten dochód mamy duży, gmina Wielopole i inne gminy mały bo nie liczy 

się subwencji, którą dostaje, która jest dochodem własnym bo taka jest definicja dochodu. Tu jest 

pies pogrzebany. Ja się z tym nie zgadzam bo im większe skupienie ludzi to większy ruch na 

drogach, to więcej przedsiębiorczości, ten dochód jest wnoszony do budżetu państwa poprzez VAT  

i wiele innych czynności i podatków i należy takie tereny rozwijać albo przynajmniej równo 

traktować. Ale każda pliszka swojego ogonka broni, no więc ja tłumaczę to tak, jestem zażenowany, 

że taki jest poziom, pewnie te gminy mówią bardzo dobrze, tak powinno być my musimy dostać 

więcej, bo my biedni, bo nam trzeba. I dobrze jeśli to się przyczyni do intensywniejszego rozwoju. 

Ale jeżeli jest tak, że na drodze od Ropczyc do Wielopola jest ruch 10 tysięcy pojazdów na dobę  

i jest droga taka jaka jest - dziadowska a gdzieś na drodze w Bieszczadach czy pod granicą z Ukrainą 

jest fantastyczna droga a jest tysiąc samochodów na dobę to nie wiem czy to jest efektywne 
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wydawanie pieniędzy. Takie przykłady można mnożyć. WR, summa summarum jest tak, że 

generalnie sobie mimo wszystko radzimy. Jest parę wniosków, na które liczymy że dostaniemy 

środki finansowe na pewno w przyszłym roku bo jesteśmy w tej rezerwowej też kwocie na przyszły 

rok, dostaniemy wsparcie z Ministerstwa Sportu na budowę naszych małych Orlików, które  

w tym roku 2 budujemy z naszych pieniędzy ale w przyszłym roku mamy dostać dotację 420 000 tak 

to jest w planie zapisane w tej kwocie rezerwowej, więc sądzę, że w przyszłym roku plus nasze 

pieniądze powinniśmy zrobić 4. I osobny jest wniosek na Niedźwiadę Górną, on jeszcze nie jest  

w tym roku rozpatrzony. Jeśli będzie rozpatrzony pozytywnie to go w tym roku zrobimy. Jeśli nie, to 

będzie robione jako czwarte czy piąte razem w przyszłym roku – mały orlik. W każdym razie 

uważam, że powinniśmy wszystkie te boiska, małe orliki przy szkołach z programu zrealizować  

w tej kadencji, bo tak to sobie założyliśmy i taki mamy program z pozwoleniem na budowę dla tych 

małych orlików.  

Z informacji dotyczących infrastruktury powiem tak, wiele dróg jest modernizowanych poprzez 

kładzenie nakładki bitumicznej i oczywiście regulację spraw wodnych, i położyliśmy tą nakładkę już 

prawie na 3 kilometrach, na kilku drogach. Reszta jest w trakcie realizacji, w trakcie realizacji jest 

między innymi Gnojnica Dolna koło szkoły droga wraz z parkingiem, między innymi Witkowice do 

cmentarza, między innymi czeka bo jest w projekcie ulica Masarska, kawałeczek ulicy na osiedlu 

Północ czeka też do przetargu i parę spraw chodnikowych, mniejszych, większych. Bardzo dziękuję 

księdzu proboszczowi akurat ropczyckiej parafii bo była potrzeba żeby gmina pomogła i przy 

przebudowywanym otoczeniu wokół Sanktuarium Matki Boskiej Ropczyckiej dobudować kawałek 

chodnika, tośmy to zrobili, ksiądz proboszcz zacny bo podziękował samorządowi, to dziękował 

państwu, mnie też ale jesteśmy razem samorządem, więc fajnie, że jakiś ksiądz chce powiedzieć 

mieszkańcom, że z waszych podatków też można zrobić coś wspólnego, więc dziękuję księdzu 

proboszczowi Stanisławowi Mazurowi za zauważenie żeśmy chcieli pomóc i skierowanie tego 

podziękowania w kierunku samorządu. Robimy te rzeczy, które są niezbędne – na przykład most 

dylina na Wielopolce w Chechłach na żądło, ponieważ gdzieś dziura przepadła, koń przejeżdżający 

wpadł nogą, to jest sygnał, że trzeba ten most wymienić bo to próchno już. Tego typu spraw jest 

bardzo wiele, są one różne, trudne bo czasami coś zrobimy i komuś się to nie podoba, i jest irytacja,  

i są skargi, i pisma. Ale to jest codzienna praca urzędu. Uważam, że na ten czas, na połowę roku, 

wszystkie zadania planowe w ramach małej infrastruktury drogowo chodnikowej oświetleniowej są 

realizowane zgodnie z programem. Mniej więcej jesteśmy na styku kasy. Mniej więcej bo po 

dzisiejszej ocenie przeprowadzonej przez panią skarbnik i referat pana J.Drozda wychodzi na to, że 

braknie około 180 tysięcy do tego co jest zaplanowane do wydania, do tego cośmy wydali, zapłacili 

lub jest w umowach. Ale te 180 tysięcy mamy zaskórniaki i sobie poradzimy. Informuję, że poza 

tym co jest powiedziane, zapisane, uzgodnione i obiecane, kieruję te słowa również do 

przewodniczących osiedli i sołtysów, za wiele więcej nie zrobimy bo innych dochodów na razie 

większych na półrocze nie widzę. Ale miesiąc sierpień, na koniec sierpnia jak będzie sesja to 

poinformuję o wynikach dochodów tego półrocza, które czujemy ale nie mamy bo to dopiero będzie 

podsumowywane w miesiącu lipcu i w połowie sierpnia przedstawione do RIO, wojewody  

i Wysokiej Radzie też przedstawimy. 

Ostatnia sprawa, inwestycje kubaturowe przebiegają też w miarę dobrze. Modernizacja, rozbudowa 

OSP Lubzina na ukończeniu. Etap tegoroczny. Czeka nas wysiłek  przyszłoroczny abyśmy to 

zadanie zakończyli i mieli ten etap rozbudowy OSP z głowy. Podobnie modernizacja krytej pływalni 

w Ropczycach poprzez budowę w środku saun. Sądzę, że za dwa, trzy tygodnie to będzie gotowe. 

Chciałbym żebyśmy w sierpniu na półtorej godziny zaprosili państwa do autobusu i obwieźli  

i pokazali te 3 małe inwestycje na basenie. One nie są takie małe – dobudowana część basenu  

i właśnie te sauny, żebyście państwo je zobaczyli  w środku jak to wygląda bo to kosztowało ponad 

600 tysięcy zł. Przy okazji, zrobiliśmy i oddaliśmy teraz na otwarcie basenów zewnętrznych, 

otwartych nowe wspaniałe sanitariaty i też warto zerknąć, bo to też kosztowało bez mała 70 tysięcy 

zł. Pan dyrektor ładnie zrobił przebieralnię i też fajnie wygląda. Dzisiaj nie ma wstydu jak ktoś obcy 
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przyjdzie na nasze baseny, te otwarte, to jest ekskluzywne na dziś, jak nie zniszczy młodzież – 

sanitariaty, nowe przebieralnie, jest czysty dobrze przygotowany basen, wszystko gra. W środku jak 

oddamy sauny to wraz z jacuzzi, które chodzi, działa, w zasadzie to jest małe SPA, bo mniej więcej  

w dużych hotelach z pięcioma gwiazdkami, jak jest SPA to tak to wygląda jak ten nasz basen. A my 

go traktujemy jako pływalnię, krytą pływalnię i cena jest krytej pływalni a nie SPA bo w SPA są 

zupełnie inne ceny biletów. Chciałbym więc żebyśmy to zobaczyli bo to jest na ukończeniu. Budowa 

budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce - przekazaliśmy firmie, która wygrała, ze Strzyżowa, ten 

etap rozbudowy, oni to zrobią, ale to dopiero będziemy oglądali w październiku. W związku z tym 

co powiedziałem wcześniej, jest zapowiedziana reforma, możemy podjąć decyzję w tych 

najbliższych dwóch tygodniach co chcemy przy tym budynku jeszcze dobudować w Brzezówce, czy 

szkołę, jak szkołę to jaką szkołę. Taką decyzję podejmę w myśl tego co wcześniej mówiłem, dzisiaj 

już wiemy, że 4-klasową szkołę z zerówką.  I to będzie jakby kontynuacja zapowiedzi i myślę, że to 

będzie dobra decyzja. Oczywiście też nawet i dzisiaj jakby ktoś chciał tu podnieść głos w dyskusji - 

tak, nie -  to będę wdzięczny, mamy przed sobą następną sesję to jak najbardziej, jesteśmy na etapie 

projektowym. Budujemy obiekt sportowy na stadionie w Gnojnicy, mury rosną. Zakończyliśmy 

budowę, odebraliśmy, kanalizacji deszczowej na Czekaju w obrębie budowanej inwestycji Rolls 

Royce. Zatrzymamy się tam w sierpniu, popatrzymy, myślę, że w sierpniu będzie się firma zbliżała 

przynajmniej zewnętrznie do kończenia tego obiektu, który powinien być otwarty w pierwszych 

dniach listopada i wierzę, że tego terminu wykonawcy dotrzymają. To na pewno jest nasz w tej 

kadencji niewątpliwy, niemały, ale dość duży sukces, nowy zakład, nowa firma, nowa spółka tu 

zarejestrowana, tu mamy zagwarantowane w akcie notarialnym, spółka jest z siedzibą  

w Ropczycach, samodzielna, niezależna i ta firma ma szansę rozwojową bo za nią z tyłu ma wolne 3 

hektary w strefie ekonomicznej, zgodnie z zapowiedziami jeśli to wszystko będzie normalnie 

funkcjonowało nawet na styku po breksicie bo wiemy, że w 50% udziałowcem tej naszej tu 

ropczyckiej firmy jest właściciel angielski, ale mam nadzieję, że to w gospodarce aż tak bardzo nic 

nie zmieni, to możemy liczyć później też na dalszy rozwój i przynajmniej tych 200 ludzi 

zatrudnionych do końca tego roku bo produkcja w listopadzie będzie ruszała. Tak jak 

zapowiedziałem wcześniej w uchwale WR, za którą dziękuję, dołożyliśmy 140 tysięcy do budowy 

dwóch boisk, przekażemy za tydzień place budowy w Małej i w Gnojnicy Woli pod boiska 

poliuretanowe i trzeba się spodziewać, że do końca września będzie pozwolenie na użytkowanie, bo 

zwykle 3 tygodnie trwają papiery od momentu jak się fizycznie zrobi. I na pewno będzie to radość 

dla dzieci. I myślę, że to jest dla nas wszystkich duża satysfakcja i dlatego chcielibyśmy ten program 

budowy przy każdej szkole boisk o sztucznej nawierzchni zrealizować w tej kadencji. Wraz  

z programem opieki dentystycznej, o którym mówiłem wraz z zajęciami pozalekcyjnymi i sprawami 

różnymi opiekuńczymi naprawdę możemy powiedzieć, że kładziemy nacisk jako samorząd, jako 

gmina na wychowanie, edukację i opiekę dzieci, mówię o dzieciach – żłobek, przedszkole, szkoła 

podstawowa i gimnazjum. A trochę mniejszy nacisk kładziemy na tą grubą, potężną infrastrukturę 

jak kanalizację, jak oczyszczalnie ścieków. Również i z tego powodu, że wielu ludzi nie chce tej 

kanalizacji. Nie chce tych wodociągów bo ma swoje grawitacyjne takie czy inne. A ci co chcą to nie 

jest takie proste. Mówię na przykład o Łączkach, robimy to, przygotowujemy, idzie to dobrze ale 

gonimy się z czasem bo chcemy zdążyć, chcemy złożyć wniosek, ale boję się, też mam takie same 

obawy, że kryteria mogą być podobne w ocenie naszych gmin z tych powiatów, które wymieniłem  

w punktacji podobne do oceny dróg. I projektujemy dużo, projektujemy sprawy drogowe, 

chodnikowe, projektujemy halę sportową przy zespole szkół nr 1, projektujemy wspomnianą 

Brzezówkę gdzieśmy się zatrzymali od 2 miesięcy na decyzję, jest decyzja, wiemy co robić, 

projektujemy kanalizację sanitarną Brzezówki za torami to 50 ponad domów, projektujemy 

kanalizację dla Gnojnicy Woli, Dolnej, w części Ropczyc od ulicy Rzeszowskiej, projektujemy 

wodociąg wspomniany przed chwilą Łączki Kucharskie – Niedźwiada, projektujemy część 

wodociągu dla rewiru w Gnojnicy Dolnej, która wody nie miała to jest kilkanaście domów, 

projektujemy uzbrojenie osiedli domów przy osiedlu Mehoffera przy Skorodeckiego, jak również  



20 

 

i wspólnie z PUK-iem realizujemy infrastrukturę fizycznie dla infrastruktury domów 

jednorodzinnych, mówię na razie o teorii, o planie  Pod pałacem i też tu jest element współpracy 

gdzie są koszty i te koszty idą niestety w taryfę, że gmina daje pieniądze na materiały, przekazuje je 

fizycznie a robociznę realizuje PUK swoimi ludźmi ale przecież tym ludziom trzeba zapłacić stąd 

czy stąd, oni tą pracę wykonują. To zadanie by na teren tego terenu osiedla przyszłych domów 

jednorodzinnych była woda i kanalizacja już zrealizowaliśmy. Można teraz mówić o współpracy  

z właścicielami działek pod budowę tych domów w zakresie żebyśmy budowali te przyłącza  

i będziemy to chcieli robić. Mamy dograną w pewien sposób tak bym powiedział po paru miesiącach 

negocjacji zasadę współfinansowania i będziemy chcieli w przyszłym roku zapisać odpowiednie 

kwoty w budżecie i zacząć realizować tą infrastrukturę.  

Na koniec pragnę poinformować, że 30 czerwiec to również termin przyjęcia absolutorium dla władz 

wykonawczych naszych spółek TBS, PEC, PUK. Ostatnie walne zgromadzenie wspólników odbyło 

się w PEC-u, 30 czerwca. Jednym z ważnych wydarzeń rady nadzorczej i walnego zgromadzenia 

wspólników było przyjęcie informacji o zakończeniu pracy na funkcji prezesa PEC-u pana Floriana 

Żuczka, który po 6 kadencjach i 17 czy 18 latach pracy, bo kadencje są 3-letnie zakończył swoją 

pracę na funkcji prezesa kończąc kadencję. Będzie pracownikiem PEC-u. Uznałem, skonsultowałem 

z radą nadzorczą, że na nową kadencję już będzie nowy prezes, więc dzisiaj chcę Wysoką Radę  

o tym poinformować. Wczoraj podziękowaliśmy panu prezesowi Żuczkowi w obecności rady 

nadzorczej i w obecności jego współpracowników za bardzo dobrą, odpowiedzialną, rozwojową 

pracę w tej firmie przez ostatnie 18 lat, był prezesem tej spółki od momentu zorganizowania jej  

w formie spółki prawa handlowego, wcześniej była to inna forma i prezes był tam wicedyrektorem, 

dyrektorem. 17 czy 18 lat to jest ten czas gdzie tą spółkę tutaj na tej radzie żeśmy organizowali, 

zakładali, nie wszyscy państwo wtedy byli radnymi. Myślę, że to była dobra decyzja bo każda spółka 

prawa handlowego musi się kierować innymi zasadami niż zakład budżetowy, rachunkiem 

ekonomicznym, w każdym roku sprawdzamy straty, zyski i jest tak, że uważam, że prezes oddaje  

w młodsze ręce tą firmę w dobrej kondycji, w dobrym stanie technicznym, technologicznym, rok, 

niespełna rok temu oddał przebudowany jeden dwóch ważnych pieców, który znacząco poprawia 

efektywność wykorzystania źródła ciepła czyli węgla, poprawia wskaźniki ochrony środowiska, 

pozwala spokojnie pracować przez najbliższych kilka lat, że naruszymy normy ochrony środowiska 

co skutkuje dużymi kosztami i karami, jak również źródło ciepła to zmodernizowane dzisiaj  

w całości zabezpiecza pewną dostawę ciepła dla wielu użytkowników. Poprzez przebudowę systemu 

kilkanaście lat temu zlikwidowaliśmy kilkadziesiąt dymiących kominów i kotłowni oczywiście ze 

stratą dla kilkudziesięciu pracowników, którzy w okresie 6-miesięcznego sezonu mieli pracę, pracę 

stracili. Ale za to nie mamy aż takiego zanieczyszczenia tutaj w tej dolinie mieszkalnej ropczyckiej, 

bo komin PEC-u jest na takiej przestrzeni gdzie aż tak bardzo nie przeszkadza, tym bardziej, że 

wszystkie wskaźniki są monitorowane przez zewnętrzne firmy z zakresu ochrony środowiska  

i wszystko jest w normie i na pewno nie truje. Jest w tej firmie absolutnie duża dbałość  

o koszty, kadra się utrzymuje w tym samym składzie etatowym od wielu lat, obiekty  

i budynki są w dobrym stanie technicznym. Na pewno jest wiele wyzwań przed nowym zarządem, 

przed nowym prezesem w związku z możliwością pozyskiwania środków na tego typu 

unowocześniające prace modernizacyjne na styku zwłaszcza ze wspólnotami mieszkaniowymi  

i zarządami spółdzielni mieszkaniowych. Można jeszcze zrobić wiele by utrzymywać koszty 

dostarczania jednego gigadżula czyli ciepła do instytucji, do obiektów i mieszkań po dobrej cenie. Za 

to chciałbym bardzo serdecznie podziękować i zaprosiłem pana prezesa Żuczka do nas mimo że od 

dziś już jest nowy prezes. Nowy prezes nazywa się Zdzisław Dulian, do tej pory pełnił przez kilka lat 

funkcję wiceprezesa Cukrowni Strzyżów pod granicą ukraińską 100 do 80 km od Lublina na 

wschód, ma odpowiednie według mnie doświadczenie i myślę, że będzie zgodnie współpracował 

dalej z prezesem Żuczkiem bo dotąd póki pan prezes nie otrzyma szansy od rządu przejścia na 

emeryturę jest inspektorem w tej firmie i pracuje i myślę, że to będzie wspólna koleżeńska praca. 

Chciałbym w obecności WR i szanownych państwa poprosić tu pana prezesa Żuczka, wspólnie  
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z panem przewodniczącym chciałbym żebyśmy mu podziękowali i życzyli dalszych sukcesów 

zawodowych, osobistych, rodzinnych.        

Odczytanie listu okolicznościowego przez Burmistrza: Szanowny pan prezes Florian Żuczek.  

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Ropczycach w imieniu samorządu miasta i gminy Ropczyce składamy serdeczne podziękowania 

za wieloletnią współpracę. Dzięki pana wielkiemu zaangażowaniu i doświadczeniu ta nasza 

współpraca zawsze układała się pomyślnie i efektywnie. Dziękujemy za sprawną realizację zadań 

służących wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Życzymy by dzisiejszy bilans osiągnięć 

zawodowych stał się dla pana źródłem satysfakcji a także inspiracją do dalszej działalności 

zawodowej. Proszę także przyjąć od nas życzenia zdrowia oraz pomyślności w realizacji planów, 

osobistych pasji i zainteresowań.  

Wręczenie panu Florianowi Żuczkowi okolicznościowego dyplomu przez Burmistrza Ropczyc  

i Przewodniczącego Rady. 

Pan F.Żuczek podziękował za złożone wyrazy uznania, wspomniał, że obecny pan burmistrz 

mianował go pierwszym prezesem PEC-u w celu zorganizowania spółki. Powiedział również, że  

w pierwszej kolejności dziękuje za współpracę panu burmistrzowi, następnie kadrze kierowniczej - 

kolegom kierownikom i koleżankom kierownikom,  że przez parę miesięcy będzie się zajmował  

w spółce sprawami technicznymi a więc współpraca techniczna może jeszcze będzie miała miejsce 

oraz podziękował całej Radzie Miejskiej, od której nie było większych uwag do działalności spółki.  

Burmistrz Ropczyc (cd. sprawozdania) – Wczoraj na walnym zgromadzeniu wspólników  

w obecności kadry kierowniczej PEC-u również podziękowaliśmy pani Agacie Pietraszewskiej bo 

ona była przewodniczącą rady nadzorczej przez dwie kadencje. Zmieniła się rada nadzorcza, 

przewodniczącym rady nadzorczej od dziś, w zasadzie od wczoraj jest pan mecenas Jerzy Pasela, 

którego znacie. To wynika z nowych interpretacji prawnych, które mówią o tym, że pracownik 

gminy w tym również radca prawny nie może być więcej niż w jednej radzie nadzorczej spółek,  

w której udział danej gminy jest nie mniejszy niż 50%. Ponieważ tu tak jest, a pani Agata 

Pietraszewska była również w radzie nadzorczej innej spółki, więc tak to się złożyło. Więc też 

wobec państwa bardzo jej dziękuję za tą pracę w radzie nadzorczej w czasie dwóch kadencji. 

Dziękuję za wysłuchanie informacji.  

 

 

6. 

Radny p. Henryk Kędziora  w imieniu swoim i mieszkańców osiedla św. Barbary podziękował za 

inwestycje wykonane dla tego osiedla, w szczególności za najbardziej aktualne, a to: za nową 

nawierzchnię, która jest ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców bloków Seweryna Udzieli 1, 3, 

za wykonanie parkingu na 22 miejsca parkingowe oraz chodnika wzdłuż tego parkingu. Następnie 

powiedział: Dziękuję również za działania, które doprowadziły do postawienia wiaty przystankowej 

na osiedlu Barbary na wysokości bloku S.Udzieli. To było robione przez starostwo ale działania 

gminy doprowadziły do tego. Dalej w imieniu własnym chciałbym podziękować Radzie, panu 

burmistrzowi za wszelkie działania, które doprowadziły do tego, że osiedle pałacowe staje się powoli 

faktem a mówię to dlatego iż od lat jeszcze nie będąc radnym byłem gorącym orędownikiem tego 

osiedla – dziękuję bardzo szanowny panie burmistrzu, szanowna Rado.  

 

Radny p. Jan Rydzik – Mam prośbę albo apel do radnych powiatowych Samorząd i Gospodarka  

o zaniechanie takich debat między właśnie radnymi a starostą, posłem. Myślę, że to już się kończy 

bo w ostatnim numerze lokalnej gazety nie było takich medialnych debat. Niedobre to jest bo do 

niczego nie prowadzi, takie spory, czy takie niesnaski. Było widać także na ostatniej sesji, że 

głosowanie w sprawie absolutorium dla starostwa nie było tak jak my tu głosowaliśmy radni 

jednogłośnie i na pewno było miło panu burmistrzowi czy całemu zarządowi, pracownikom, że my 

trzej z Prawa i Sprawiedliwości głosowaliśmy za. Tak więc myślę, że chyba to się skończyło bo już 
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nie ma tego w prasie. Też chciałem podziękować za budowę parkingu przy ulicy Siewierskiego, 

który jest może nie na ukończeniu ale w budowie. Prosiłbym żeby jeszcze, nie wiem czy w tym roku 

dojdzie do położenia nowego chodnika, jak finanse pozwolą. Osobiście chcę podziękować panu 

burmistrzowi za wyróżnienie mnie z okazji dnia samorządu, było to miłe zaskoczenie dziękuję.  

 

Radny p. Jan Ździebko – Chciałem zapytać, na południe od obwodnicy są prowadzone prace ziemne, 

ładne domki tam powstają, czy to jest jakaś inicjatywa prywatna czy powstaje jakieś osiedle. Ładny 

jest ten teren, ja bym najchętniej na całej trasie obwodnicy ten teren oddał np. w ręce gminy, pana 

burmistrza, żeby to wyładniało. Co prawda jestem leśnikiem, lubię las ale takie zakrzaczenia raczej 

nie sprzyjają wzrostowi miasta, miasto nie pięknieje przez to, tylko tak to po prostu zarasta. Gdyby 

to ładnie urządzić, zurbanizować, osiedla by powstały, miasto by rosło i górowało nad obwodnicą. 

Druga sprawa, pan burmistrz był łaskaw coś o wnioskach. Ja panie burmistrzu o tych wnioskach to 

inaczej myślałem. To jest w ogóle może za mocne słowo ale po prostu bandytyzm. Gdyby te 

pieniądze, które są unijne przychodzą do Polski, przeliczyć na mieszkańca i przyszły np. na konto 

naszej gminy, to usiadłby pan z kierownikami referatów w jedno popołudnie i z sołtysami w drugie 

popołudnie, poradzilibyście i byście na pewno dobrze zadysponowali i Polska, i gminy, wszystko by 

rosło. A tak to jest tak, wniosek, uzasadnienie, koszty kwalifikowane, koszty niekwalifikowane, 

dziobów otwartych przy tym jeszcze jest setki i każdy ten dziób trzeba nakarmić, potem przychodzi 

np. taka osoba jak ja, która chce 20 tysięcy na przyczepę z HDS-em żeby było lepiej pracować, lżej 

pracować – nie ma. Ale na sąsiednim stoliku trwa dyskusja czy radio w koparce ma być za 8 tysięcy, 

czy za 4, czy za 2 komuś. Jest 3 nadleśnictwa, które 6 tysięcy metrów drzewa sprzedają rocznie,  

a w środku się organizuje jakiś tam punkt sprzedaży czegoś tam niby opału niby czegoś tam za 100 

tysięcy no i dostaje ktoś pieniądze, a ten co chce właśnie 20 tysięcy nie ma. Jakoś tak jest dziwnie 

dzielone, tak że to jest chora sprawa. I jeszcze jak wnioski szły pełną parą, to jadąc od nas np. do 

Warszawy to było kilka punktów, stało dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści  traktorów, dużych, 

potężnych. Dzisiaj na każdym punkcie, nie dzisiaj bo przedwczoraj jechałem z Warszawy  

i widziałem jeden traktor i reklama, można dwadzieścia, trzydzieści procent taniej ten sam traktor 

kupić. Już nie stoją, już ich nie ma, bo już nie ma tych właśnie wniosków, nie ma tych dopłat. I teraz 

warto traktor sprzedać, a przedtem musiał kosztować 200 tysięcy ten który kosztuje naprawdę 80. 

Jest taka „trzydziestka”, która ma 40 lat i jeszcze jeździ, taki nowy po miesiącu już coś tam. I to tak, 

unia dała i unia zabrała. Jeszcze jedna sprawa, ma pan burmistrz całkowitą rację odnośnie tych dróg, 

jak się tak po Polsce pojeździ, a tak się składa, że dużo jeżdżę. Kiedyś byłem na Śląsku  

w Dobrodzieniu kto jeździ to wie gdzie to jest, zdziwiło mnie, że jest nazwa polska i niemiecka, 

drogowskazy są Guten Tag i Dobrodzień, w Polsce a tak jest. Są właśnie takie drogi, że są czyste, 

puste, nieuczęszczane, a np. obwodnica Radomia, jak pan burmistrz jedzie, no to istne kartoflisko, 

nie idzie przejechać tam, nie dość, że zatłoczona to jeszcze podziurawiona, wygnieciona. Tak troszkę 

z tymi gospodarzami naszymi jest tak jak jest. Na szczęście jednej rzeczy nie uda się znaleźć  

w Polsce, przynajmniej mnie się nie udało. Kiedyś byłem w Warszawie, w Generalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych, gdzieś tak wyszło mimo woli, że Ropczyce, że to miasto i dyrektor, naczelnik 

tak się nazywa w dyrekcji, tam jest nie dyrektor generalny tylko naczelnik, mówi chciałbym poznać 

kiedyś burmistrza Ropczyc, czy tam się zmienia czy nie, bo kiedy jadę zawsze jestem tam mile 

zaskoczony. I trudno właśnie spotkać, nie daje się spotkać kogoś kto by powiedział, że kurczę, 

weźcie poprawcie coś, bo nie tak. Zawsze jest miło, przyjemnie. Przekazuję to właśnie panu 

burmistrzowi od tego pana. (Burmistrz zwrócił uwagę, że jest to zasługa pracowników odpowiednich 

referatów.)  Tak pracownicy tak, jeżeli przed chwilą powiedziałem żeby pan usiadł z kierownikami 

referatów to znaczy, że ja im naprawdę wierzę, że dobrze by podzielili. Ale jest też takie 

powiedzenie, które czasem do mnie niektórzy jak coś narzekam, że mi coś nie wychodzi to mówią 

jaki pan taki kram. To się tyczy też burmistrza, panie burmistrzu jaki pan taki kram, tak że to się 

odnosi, że chyba dobry pan skoro kram jest dobry.  
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Radna p. Genowefa Ciosek – Ja mam takie z Niedźwiady z innych spraw gospodarczych. Bardzo 

dziękuję za to, że przy naszych szkołach będą budowane orliki. Dziś przy dolnej Niedźwiadzie już 

głosowaliśmy pieniążki będą a w górnej Niedźwiadzie jak pan burmistrz wspomniał, że będzie to 

bardzo cieszy. Dziękuję bardzo od całej społeczności szkolnej, bo na stadion pewnie w Niedźwiadzie 

nie mamy szans bo na razie (Burmistrz Ropczyc – mamy tylko spokojnie, wszystko idzie dobrze 

tylko powolutku.) powoli bo nie wiadomo ile chcą ci właśnie użytkownicy tych gruntów, za te 

działki. Mam jeszcze taką sprawę, chciałam się dowiedzieć co jest z tą działką w Niedźwiadzie 

Górnej koło szkoły co tam ten pan chciał sprzedać, bo różne plotki krążą, że się podniósł jeszcze, że 

chce 8 tysięcy za ar. (Burmistrz Ropczyc – Dementuję. Cena jest ustalona. Będziemy mogli to 

zrealizować w jesieni, bo w chwili obecnej nie. Dopiero jak ruszy sprzedaż, komisja przetargowa jak 

sprzeda nieruchomość, która jest dobrze wyceniona, to będziemy mieli szansę tą działkę kupić za 

kwotę 3 tysiące za ar. Może duża cena jak na Niedźwiadę, ale to jest jedyny strategiczny teren, na 

którym można zrobić i parking, i jeszcze jakąś infrastrukturę sportowo-rekreacyjną dla dzieci.) 

Dziękuję, bo takie były pogłoski, że się podniósł na 8 tysięcy. I jeszcze bardzo szkoda, że właśnie 

remont tej drogi powiatowej u nas się oddala ale może kiedyś jakoś się sfinalizuje.  

 

7.  
Przewodniczący Rady zamknął 24 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

     

  

 

   

          

 

  


