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Protokół Nr XXVII / 16 

z XXVII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 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. 13.10 – 15.30. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 27 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2.1. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – uprzejmie proszę o zgodę na wprowadzenie 

autopoprawki do projektu 4.1., który dotyczy Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Każdy radny ma przed sobą takie autopoprawki dotyczące tego 

projektu. Są one czysto techniczne, dotyczą przede wszystkim zmiany w obrębie miasta  

i gminy Dębica. Chcę powiedzieć, że do ostatniego dnia trwały konsultacje pomiędzy 

gminami, które wchodzą w obszar naszego ZIT-u co jeszcze poprawić w projekcie 

przedłożonej strategii by odpowiadała oczekiwaniom urzędu marszałkowskiego. 

Spodziewaliśmy się, że dzisiaj uchwalając tą strategię, po raz drugi zresztą, mogą być 

wprowadzone jeszcze autopoprawki. Proszę jak to się mówi na słowo honoru przyjąć, że są to 

autentycznie konieczne autopoprawki przedłożone nam przez partnerów z miasta i gminy 

Dębica i uprzejmie proszę o wprowadzenie ich do projektu. Omawiając ten punkt doktor 

Robert Kuraszkiewicz wyjaśni bardziej szczegółowo to zagadnienie. Bardzo proszę o zgodę 

na wprowadzenie do porządku dzisiejszych obrad jeszcze jednego projektu uchwały rady 

miejskiej pod punktem 4.3. Ten projekt dotyczy prośby zarządu powiatu, starosty by Wysoka 

Rada zechciała oddać część swojego zadania własnego, które dotyczy tworzenia  

i prowadzenia przedszkoli. W tym wypadku chodzi o porozumienie na mocy którego 

samorząd powiatu będzie mógł prowadzić przedszkole specjalne przy naszej szkole 

specjalnej, szkole przy ul. Wyszyńskiego. To jest zadanie własne - tworzenie, organizowanie  

i prowadzenie przedszkoli zgodnie z prawem, ustawą o samorządzie terytorialnym. Jeśli inny 

samorząd chce realizować jakiekolwiek zadanie własne innego samorządu to może ale tylko 

w tej formie, że jeden samorząd zdaje czyli uchwałą swojego organu stanowiącego, w tym 

wypadku uchwałą rady miejskiej przekazuje taką zgodę a drugi samorząd też uchwałą swojej 

rady przyjmuje taką zgodę do realizacji. Ten projekt w niczym nie powoduje konsekwencji 

finansowych dla naszego miasta i gminy ani też dla innych gmin. Nie ogranicza nas tylko  

i wyłącznie do programu, który powiat realizuje w ramach środków europejskich, który 

polega na przebudowie części obiektów szkoły specjalnej na przedszkole i prowadzenie tego 

przedszkola przez 2 lata. Nadal prowadząc będzie powiat ponosił koszty w 100% tego 

specjalnego przedszkola. Specjalne bo przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, dzieci 

autystycznych, gdzie przewiduje się, że będą dwa oddziały, każdy po czwórce dzieci. 

Popieram ten projekt  bo jest potrzebny, mieliśmy do tej pory takich dzieci zwykle na terenie 

miasta i gminy dwoje. Te dzieci prowadziliśmy w naszych przedszkolach przy zaangażowaniu 

dodatkowej, specjalistycznej kadry. Cieszę się, że to przedszkole będzie prowadzone przez 
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absolutnie specjalistyczną kadrę nauczycielską  jaka w tej szkole specjalnej pracuje, że to 

będą dzieci w gronie swoim. Myślę, że lepiej rozwija się to dziecko, kiedy rywalizuje  

z podobnymi a nie takimi, które mają pewną na początku przewagę. Ta inicjatywa powiatu 

zasługuje na poparcie, zasługuje na to, byśmy przekazali im kompetencje bo Wysoka Rada 

daje zgodę, wolę natomiast burmistrz podpisuje z zarządem powiatu porozumienie, którego 

treść pozwoliłem sobie załączyć państwu jeżeli chcielibyście się zapoznać, w tych treściach są 

szczegóły. Jeszcze raz podkreślam, nie ma konsekwencji finansowych dla miasta  

i gminy Ropczyce dziś i w przyszłości, natomiast jest wymóg terminowy i czasowy, żeby tą 

decyzję podjąć dziś z uwagi na konieczne i niezbędne do przeprowadzenia tam prace  

i oczywiście uruchomienie tego programu. 1 wrzesień przedszkole ma funkcjonować. Jeśli 

jeszcze byłyby państwa radnych jakieś wątpliwości to w momencie uchwalania tej uchwały  

z panem dyrektorem Mazurem jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi.  

 

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

wstrzymujących się – 0. 

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

się – 0. 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji.  

2.1.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

2.2.Przyjęcie protokołu z 26 sesji.  

3.Wręczenie wyróżnień okolicznościowych. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.przyjęcia „Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”, 

4.2.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”, 

4.3.wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ropczyce porozumienia, dotyczącego 

założenia i prowadzenia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski Przedszkola Specjalnego. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6.Interpelacje i zapytania.               

7.Zamknięcie sesji.                

 

2.2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 26 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 18 głosów, przeciw–0, wstrzymujących się– 0. 

 

3. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado! Panie i Panowie! Samorząd gminny to instytucja, 

której ustawy przypisują zadania do realizacji. Samorząd gminny to również społeczeństwo 

obywatelskie, które jest budowane przez wielu ludzi. Jedni budują je wykorzystując swoje 

talenty w działalności społecznej, inni starają się wzorowo wykonywać powierzone im 

obowiązki służbowe. Tradycją naszego samorządu stało się aby symbolicznie, a zarazem 

uroczyście honorować osoby przyczyniające się do tworzenia i podnoszenia poziomu naszego 

lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym na dzisiejszej sesji Rady 

Miejskiej w Ropczycach są z nami: pani Teresa Litak oraz pani Elżbieta Kosydar, które w tej 

chwili bardzo serdecznie witam. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, szanowne prezydium, 

Wysoka Rado, szanowni przewodniczący osiedli, sołtysi, szanowni goście. Jak powiedział 

pan przewodniczący w ramach pracy samorządu terytorialnego i naszej Wysokiej Rady 
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Miejskiej jest wiele różnych, ważnych chwili, takich pracowitych, merytorycznych, można by 

powiedzieć czasami nawet kłótliwych bo na pograniczu różnic programowych ale są też 

chwile, które są uroczyste, które nas wspólnie łączą wokół określonych naszych rocznic 

pamięci związanych z naszą małą ojczyzną, którą jest miasto i gmina Ropczyce. Do takich dat 

zaliczamy od 26 lat Dzień Samorządu Terytorialnego 27 maj, kiedy zwykle sesją uroczystą 

inaugurujemy obchody Dni Ziemi Ropczyckiej. W każdym takim wydarzeniu staramy się  

w szczególny sposób pokazywać ludzi, ludzi tej naszej małej ojczyzny, którzy swoją pracą 

zawodową, swoimi zainteresowaniami, również swoją aktywną, społeczną pracą robią coś dla 

innych, coś co rozwija ich zainteresowania, coś co przynosi pożytek mieszkańcom ale coś co 

daje też dużą radość sąsiadom, mieszkańcom osiedla, wsi, całego naszego miasta, coś co 

pozostanie w pamięci dzisiejszego pokolenia a czasem i naszych pozostałych pokoleń. Na 

ostatnim posiedzeniu Wysokiej Rady 27 maja bieżącego roku wyróżnialiśmy kilka osób 

zasłużonych dla Ropczyc, dla Ziemi Ropczyckiej, w szczególności, jeżeli chodzi o poziom 

utrzymania naszej infrastruktury, poprawy warunków życia, bezpieczeństwa. Wśród osób 

wyróżnionych przez kapitułę w której zasiadają radni, sołtysi również przewodniczący rady, 

jest również pani dyrektor Teresa Litak dyrektor wydziału do spraw dróg Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego. Pani dyrektor nie mogła uczestniczyć w tej sesji, kiedy 

uroczyście, przy gościach w oprawie artystycznej składaliśmy wyrazy podziękowania, 

gratulacji, szacunku bo była po prostu chora, była na zwolnieniu lekarskim. Dzisiaj 

uznaliśmy, że może w trochę ograniczonej oprawie, na pewno nie artystycznej ale również 

przy ważnym gremium Wysokiej Radzie i państwu, którzy reprezentują nasze wspólnoty 

osiedlowe i sołeckie chcieliśmy dać wyraz znaczenia państwa pracy, pani dyrektor Teresie 

Litak i również pani Elżbiecie Kosydar. Otóż pani dyrektor Teresa Litak przez wiele, wiele 

lat, przynajmniej tyle ile funkcjonuje powiat czy prawie tyle w ramach samorządu 

powiatowego współpracuje  z samorządem miasta i gminy Ropczyce w zakresie budowy, 

modernizacji przebudowy szeroko rozumianej infrastruktury drogowej. To nie tylko drogi, 

ulice, chodniki ale to również wiele innych kwestii rozwiązywanych w duchu poprawy 

bezpieczeństwa choćby dla najmłodszych, dla najstarszych i oczywiście utrzymanie dobrej 

komunikacji pomiędzy naszymi gminami, pomiędzy miastami i pomiędzy ościennymi 

powiatami. Pani dyrektor należy do absolutnie pierwszej kategorii fachowców w tej 

dziedzinie w naszym powiecie. Ma ku temu wystarczające, udokumentowane doświadczenie  

i wykształcenie teoretyczne i praktyczne ale też potrafi zarządzać zespołem ludzi, który był 

jej podporządkowany w wydziale powiatowym, jak również zarządzać grupami 

wykonawców, którzy zwykle są trudni w realizacji takich ważnych zadań infrastrukturalnych, 

gospodarczych. Chcemy dzisiaj pogratulować pani dyrektor jej pracy, doświadczenia, 

efektów, wyników, docenić to, co robi dla całego powiatu, w tym i dla mieszkańców miasta  

i gminy Ropczyce. My zwykle chcemy współpracować jako samorząd z samorządem 

powiatowym, bez względu na to, kto w samorządzie powiatowym dzierży władzę 

wykonawczą i stanowiącą bo wszystko to co udaje się robić samorządowi powiatowemu czy 

samorządowi miasta i gminy Ropczyce jest korzystne dla mieszkańców naszego miasta, 

naszej gminy, naszego powiatu. Na pewno drogi, ulice, chodniki w pierwszym rzędzie należą 

do takiej infrastruktury, która poprawia bezpieczeństwo, usprawnia komunikację, dojazd do 

pracy, prowadzenie działalności gospodarczej. To wyraża ocenę gości w stosunku do 

gospodarzy jak się patrzy na dobre drogi. Te drogi są dobre. Dzisiaj podczas spotkania przy 

kawie z panią dyrektor w obecności pana przewodniczącego też wyrażałem zadowolenie  

i podziękowanie bo jeżdżąc tak często takim pojazdem jak rower to się bardzo dokładnie 

widzi jaka jest jezdnia, wyczuwa się każdą nierówność, każdą naklejkę, każde pęknięcie  

w szosie czy nierówności w chodniku czego jadąc samochodem tak bardzo nie zauważamy. 

Muszę przyznać, że drogi na terenie naszego powiatu są absolutnie dobre, 4 plus. 4 plus bo 

wymieniłem pani dyrektor przynajmniej trzy ciągi drogowe, które wymagają jeszcze  
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w następnych latach pracy pani dyrektor i całego zespołu powiatowego do modernizacji a my 

samorząd miasta nie unikamy w tym względzie współpracy, nie unikamy w tym względzie 

pomocy jeśli trzeba będzie. Dzisiaj jednak podsumowując ten czas z perspektywy tych 

kilkunastu lat, chcieliśmy to zrobić 27 maja, dzisiaj to czynimy powiedzieć pani dyrektor 

bardzo dziękujemy. Zauważamy pani zaangażowanie, bywało że i wieczorami, bywało że  

i w soboty to wszystko przecież widzimy i bardzo dziękujemy, że ta infrastruktura, która 

podlega powiatowi, osobiście pani dyrektor tu w Ropczycach, w centrum Ropczyc jest 

zmodernizowana, odbudowana, jest na dobrym, zadowalającym absolutnie dla nas poziomie  

i wiemy, że w tym wszystkim są należne zasługi dla rady powiatu, dla zarządu powiatu, dla 

poszczególnych starostów w tych latach ale w szczególności są należne zasługi i stąd płynące 

nasze podziękowania dla pani bo przez kilkanaście lat pani spinała i prowadziła wieloletnią 

strategię w zakresie poprawy jakości tych dróg. Chciałbym dzisiaj w imieniu nas wszystkich 

pani pogratulować tego dorobku i życzyć dalszych sukcesów, które w tej mierze będą też 

pewnie i naszymi sukcesami i życzyć dużo satysfakcji, radości i zadowolenia, że robimy coś, 

pracujemy ale też inni to zauważają i z tego też mamy satysfakcję, co też jest niezwykle 

ważne. Chciałbym pani dyrektor by za chwilę była pani uprzejma przyjąć od rady miejskiej, 

którą reprezentuje pan przewodniczący i ode mnie takie gratulacje, nich zostaną ku pamięci 

kiedyś dla wnuków. Wysoka Rado, chciałbym również bardzo serdecznie pogratulować  

i podziękować pani profesor, pani prezes Eli Kosydar. Mówię tak dlatego, że pani Ela 

wykłada na wyższej uczelni, uczelni, która w herbie ma herb Ropczyc a więc to po części 

nasza uczelnia w Rzeszowie z siedzibą w Miłocinie Wyższa Szkoła Inżynieryjno-

Ekonomiczna ale też jest prezesem na teren Województwa Podkarpackiego w zakresie 

organizacji florystycznej czego gratulujemy. Cieszymy się bo każda osoba, która z Ropczyc 

pochodzi jeśli prowadzi różne organizacje, instytucje, które mają znaczenie ponadlokalne 

promuje Ropczyce swoją pracą, osobą, swoją wielką wiedzą. Pani Ela Kosydar również 

świetnie promuje Ropczyce. Chcemy dzisiaj podziękować pani Elu za te wieloletnie różne 

starania i imprezy, które pani organizuje z panią dyrektor Teresą Kiepiel, z grupą 

współpracowników oczywiście przy udziale rodziny, pani najbliższych, pani 

współpracowników. Imprezy, które są organizowane przez panią czy wspólnie z domem 

kultury ubogacają nasz kalendarz imprez, są zawsze związane z dużą dozą wrażliwości 

estetycznej, tworzą ten niezbędny klimat, żeby również od strony kultury pokazywać miasto 

w pozytywnym świetle. Przy okazji pani firma, firma pani męża, firma pani syna pomaga nam 

w utrzymaniu zieleni, ukwieceniu Ropczyc. Wielu ludzi przejeżdżających przez Ropczyce 

sporadycznie wyraża czasem opinię do naszych mieszkańców, że Ropczyce im się podobają. 

Jest w tym duży, spory udział pani i pani rodziny i za to też chcemy dzisiaj podziękować.  

W szczególności zaś pamiętamy coroczne imprezy organizowane na wakacjach w naszym 

rynku, ostatnio rynku odnowionym i też chcę podziękować wszystkim moim 

współpracownikom, którzy doprowadzili do modernizacji tego rynku za to, że on stanowi po 

prawej i lewej stronie naszej drogi, drogi już nie krajowej jak kiedyś w związku  

z wybudowaną obwodnicą, zwykłej naszej ulicy wewnętrznej centralny plac Ropczyc, 

przestrzenny, widoczny i do dziś całkiem ładny. Na tym placu staramy się organizować 

imprezy różne, oczywiście mniejsze. Pani impreza Florystyczne Inspiracje przyciąga wielu 

koneserów kultury, kwiatów. Pokazy z tym związane i konkursy gromadzą dzieci, młodzież, 

dorosłych, cieszą się dużym powodzeniem. Osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają do nas na 

zaproszenie albo z własnej inicjatywy wyrażają w stosunku do władz samorządowych 

gratulacje i podziękowania, że tego typu wydarzenia kulturalne w naszym mieście mogą się 

odbywać i to na tak wysokim poziomie. Ten poziom zawdzięczamy pani i pani rodzinie  

a dobrą jakość oprawy, całej organizacji zawdzięczamy pomocy naszych instytucji, w tym 

wypadku centrum kultury i również dziękuję pani dyrektor i wszystkim pracownikom. Tak to 

powinno być. Powinniśmy jako samorząd i nasze różne instytucje zależne od samorządu 
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korzystać z wiedzy, doświadczenia, chęci pracy, kapitału wielu cennych ludzi, którzy chcą 

pokazać w różny sposób swój dorobek i zaprezentować to publicznie jak pani Florystyczne 

Inspiracje, te wspaniałe instalacje, które trzeba było przygotowywać przynajmniej 2 dni 

wcześniej, które na pewno wymagały dużego kapitału, to są wielkie ilości kwiatów, które 

trzeba albo wyprodukować w swoim gospodarstwie albo pozyskać bo przecież tak szybko 

odchodzą, 3-4 dni i już ich nie ma, dla publiczności to nawet 1 dzień. Ale one są też tak 

ważne, ubogacają. Gdy jesteśmy w kościele na mszy, gdybyśmy tylko zwracali uwagę na 

słowa zostałoby nam w pamięci dużo mniej ale ponieważ widzimy piękny ołtarz, zawsze 

wspaniałe kwiaty, wspaniałe szaty liturgiczne to wszystko zostaje gdzieś tam w naszej 

pamięci głębiej, a zwłaszcza w pamięci dzieci, młodzieży. Pani Elu dziękujemy, życzymy 

pani wielu lat jeszcze takiej intensywnej pracy bo do emerytury nam wszystkim bardzo 

daleko, emerytura mimo wszystko się nam oddala ale na emeryturze też warto rozwijać swoje 

zainteresowania zawodowe i hobby a my samorządowcy będziemy pani pomagali i ci z nas, 

który pracują zawodowo w kulturze też będą panią wspierali a pani niech ma z tego przede 

wszystkim satysfakcję bo wiem, że żadne pieniądze, które byłyby jakimkolwiek zyskiem nie 

idą, idą straty ale w tym zawodzie trzeba czasem stracić, żeby promować swoją firmę ale 

przede wszystkim promować Ropczyce i za tą promocję Ropczyc raz jeszcze serdecznie 

dziękuję i życzymy też dużo radości, satysfakcji i następnych sukcesów. 

 

Wręczenie wyróżnień pani Teresie Litak i pani Elżbiecie Kosydar przez Przewodniczącego 

Rady Miejskiej i Burmistrza Ropczyc. 

 

Pani Elżbieta Kosydar – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu. 

Jest mi niezmiernie miło, że doceniliście państwo moje starania na rzecz naszego małego 

środowiska, naszej małej ojczyzny. Kwiaty to moja pasja, moje życie, moje hobby, moja 

praca. Dotychczasowe wystawy, które organizuję nieprzerwanie od 1989 roku, to są wystawy 

bożonarodzeniowe przerodziły się w instalacje florystyczne, które na rynku w Ropczycach 

goszczą już po raz trzeci w tym roku. Naszą ostatnią imprezę czyli Florystyczne Inspiracje 

zaszczycił pan Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Ogrodnictwa. Był przyjmowany przez pana burmistrza, był przyjmowany przez nas 

wszystkich. Bardzo prosił o przekazanie pozdrowień dla wszystkich mieszkańców Ropczyc, 

ponieważ Ropczyce mu się bardzo podobały, szczególnie wystrój i kwiaty. Był oczarowany 

naszym miastem. Zaproponował nam, żebyśmy też wyjechali w Polskę i właśnie w Kutnie 

mamy mieć takie pokazy florystyczne. Razem ze mną będzie nasza koleżanka, która w tym 

roku z racji klubu florystycznego, któremu mam przyjemność przewodniczyć teraz na 

Podkarpaciu została wydelegowana na międzynarodowe mistrzostwa do Poznania, zdobyła 

tam drugie wicemistrzostwo Polski i razem obie będziemy reprezentować Podkarpacie na tej 

imprezie już ogólnopolskiej. Rozmawiając z panem burmistrzem przed państwa sesją 

chciałabym prosić o wsparcie tej naszej imprezy teraz wspólnej bo Centrum Kultury bardzo 

wiele pracy włożyło, żeby ta impreza była na dobrym poziomie. Myślę, że wszyscy byli 

bardzo zadowoleni. Prosiłabym państwa też, żeby kolejne edycje tych Florystycznych 

Inspiracji też tutaj się odbywały a ja postaram się, ponieważ pracuję w zarządzie głównym 

naszego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, które ma siedzibę  

w Skierniewicach, gdzie znajduje się instytut sadownictwa i kwiaciarstwa, tam spotykamy się 

raz w miesiącu, żeby ta impreza ropczycka była już imprezą ogólnopolską bo mam takie 

możliwości, żeby coś takiego „załatwić”, więc chciałabym prosić państwa o wsparcie i może 

w następnym roku ta impreza by nam się zrobiła jeszcze barwniejsza i jeszcze piękniejsza.  

Z tego miejsca dziękuję bardzo za wyróżnienie, życzę państwu wielu pomysłów, dobrych 

projektów dla Ropczyc dla wspólnej naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. 
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Pani Teresa Litak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni 

Państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą sesję. Serdecznie dziękuję członkom 

kapituły za nominowanie mnie do tego wyróżnienia. Czuję się bardzo zaszczycona  

i wzruszona. Jest to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt i motywacja do dalszej pracy. 

Pochwalę się również, że w tej chwili pracujemy nad udoskonaleniem wniosku na 

przebudowę drogi powiatowej Mała – Łączki Kucharskie i Niedźwiada przez wieś wraz  

z budową chodnika. Chcielibyśmy, żeby we wrześniu jak będziemy składać ten wniosek, żeby 

jak najwięcej punktów mógł uzyskać, pracujemy nad tym a na przyszły rok będziemy chcieli 

drogę Lubzina - Brzezówka wytypować do tego programu przebudowy dróg lokalnych, to jest 

program tzw. schetynówka. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, jest mi niezmiernie miło, że 

moja praca jest zauważona i doceniona. 

 

Przewodniczący Rady w imieniu rady podziękował paniom Elżbiecie Kosydar i Teresie Litak 

za przybycie. Pogratulował wyróżnień oraz życzył dalszych sukcesów osobistych  

i zawodowych. 

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Dębicko-

Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”– Kierownik Referatu Programów Pomocowych  

i Rozwoju – pan Robert Kuraszkiewicz. 

Projekt uchwały dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zaakceptowania przedłożonej treści 

Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Tak naprawdę prace 

może nie stricte nad tym dokumentem ale nad sprawami programowymi toczą się od 2013 

roku.  W marcu 2013 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wskazaniu 

8 ośrodków wzrostu Województwa Podkarpackiego. Jest to związane z polityką regionalną 

Unii Europejskiej, która wyznaczyła, że w nowej perspektywie finansowej będzie się to 

musiało właśnie opierać o lokalne bądź regionalne ośrodki wzrostu. Obligatoryjne dla 

każdego województwa było wyznaczenie jednego obszaru tzw. zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych określonych terytorialnie do miasta wojewódzkiego i przylegających do niego 

gmin.  W przypadku naszego województwa uchwałą z marca 2013 roku zarząd wyznaczył 

jeszcze tzw. miejskie obszary funkcjonalne, które stanowią wypełnienie funkcji regionalnych 

obszarów wzrostu gospodarczego naszego województwa. Wśród tych miejskich obszarów 

funkcjonalnych został utworzony Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny. Również jesienią 

2013 roku Wysoka Rada podjęła decyzję o przystąpieniu do porozumienia tworzącego 

Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny. Jak macie państwo w uchwale przedłożone skupia 

on w sobie 4 jednostki samorządu terytorialnego: miasto Dębica, gminę wiejską Dębica, 

gminę Żyraków z Powiatu Dębickiego i nasz samorząd gminę Ropczyce z Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego. To nie jest efektem jakichś porozumień pomiędzy tymi 

czterema gminami ale wynika z planu zagospodarowania przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego, gdzie w dokumencie dotyczącym zasad delimitacji obszarów 

funkcjonalnych wyznaczono obszar terytorialny naszego MOF-u w kształcie tych czterech 

gmin. By móc realizować projekty w ramach nowej perspektywy finansowej każdy z tych 

miejskich obszarów funkcjonalnych musiał przygotować swój dokument strategiczny czyli 

strategię, która zawiera diagnozę, analizę słabych i mocnych stron, cele i przedsięwzięcia 

inwestycyjne, które chcemy realizować w nowej perspektywie finansowej. Niestety przez te 

3,5 roku wiele się zmieniło. Początkowo tak naprawdę każdy z miejskich obszarów 

funkcjonalnych miał mieć wydzielone środki finansowe tylko i wyłącznie dla siebie. Jeszcze 

w 2013 roku, 2014 było to kwota dla naszego MOF-u wynosząca około 80 milionów złotych. 

Niestety te zasady uległy zmianie. Nie będzie wydzielonych środków finansowych dla 

każdego MOF-u. Będziemy startowali z naszymi projektami w procedurze konkursowej 
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dedykowanej wszystkim obszarom funkcjonalnym. Przedłożony dokument to jest właśnie 

dokument strategiczny, zawiera szczegółową analizę naszych słabych, mocnych stron, 

diagnozy i ostatnia część są to przedsięwzięcia inwestycyjne. Przedłożona dzisiaj autokorekta 

polega na tym, że ten dokument musi być przyjęty w takiej samej treści przez cztery 

samorządy. Wczoraj otrzymaliśmy mail z miasta Dębica, która jest głównym koordynatorem 

o drobną korektę nazw zadań. Macie państwo podane strony i nazwy zadań. Chodzi tylko  

o korektę nazw zadań. Dwie pierwsze korekty dotyczą miasta Dębica - wykreślenie wyrazów 

CNG bo sejm przyjął uchwałę w wyniku której tak twierdzi Dębica bardzo wysokie akcyzy 

będą na gaz sprężony. Staje się to nieopłacalne by inwestować w ten typ napędu. Chcą 

zrezygnować z takiego bardzo szczegółowego zapisu, żeby nie ograniczać sobie później 

możliwości aplikowania powiedzmy w inny typ napędu do autobusu. Natomiast gmina 

Dębica i gmina Żyraków poprosiły o rozszerzenie nazwy inwestycji związanej  

z gospodarką ściekową bo była ona bardzo szeroka i ogólna, aby w miarę dopracowywania 

projektów budowlanych one się mieściły w tych tytułach zawartych w strategii. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – zastępca przewodniczącego Komisji ds. gospodarki 

komunalnej oraz rozwoju gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki 

komunalnej i rozwoju  gospodarczego rozpatrywała dwa projekty uchwał tj. 4.1. i 4.2.. 

Obydwa te projekty uzyskały pozytywną opinię komisji.  

 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru 

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

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Ropczyce” – Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju – pan Robert 

Kuraszkiewicz. 

Projekt dotyczy zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Państwo pamiętacie po raz 

trzeci staje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pod obrady rady. Pierwszy raz był przyjmowany. 

Następnie wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie mieszkaniowe poprosiły o dołączenie 

ich inwestycji do PGN-u. To była ta druga zmiana. Trzecia zmiana wynika z tego, że  

w procedurze oceny wniosków zawarto, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien być 

zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. My przedłożyliśmy 

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska nasz dokument i Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska poprosił nas o drobne korekty w naszym Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Dotyczą te zmiany przede wszystkim wyliczenia wskaźnika czyli zużycia 

energii finalnej na rok bieżący czyli na rok kiedy był opracowywany plan i na rok docelowy 

2020 i tak samo chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W takim zakresie ten 

plan został zmieniony. Dodatkowo pojawiły się opisy przy tytułach skąd są zaczerpnięte 

źródła w danych tabelach bo to również była uwaga Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Początkowo Plany Gospodarki Niskoemisyjnej miały być koniecznym 

dokumentem by w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych bądź wpływających na 

obniżenie niskiej emisji móc się ubiegać o pomoc finansową. Teraz jest to dokument 

pomocniczy, który powoduje, że wnioskodawca w ramach oceny może dostać 5 punktów 

dodatkowych za to, że ten Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest uchwalony i zatwierdzony 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. 

 

Uchwała w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce” została 

podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Ropczyce porozumienia, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Ropczycko-

Sędziszowski Przedszkola Specjalnego – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – 

pan Stanisław Mazur. 

Tak jak pan burmistrz powiedział proponowana uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Gminę Ropczyce porozumienia, dotyczącego założenia i prowadzenia przez 

Powiat Ropczycko-Sędziszowski Przedszkola Specjalnego jak również upoważnienia 

Burmistrza Ropczyc do zawarcia porozumienia z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim. 

Szczegółowe zapisy dotyczące tego upoważnienia i przekazania tego zadania własnego są 

zawarte w porozumieniu, które jest załącznikiem do tej uchwały. Pragnę tylko nadmienić, że 

jest to przekazanie nie całego obszaru prowadzenia wszystkich przedszkoli, jedynie tego 

przedszkola specjalnego do czego rada miejska jest uprawniona.  

 

Przewodniczący Rady,  z uwagi na to, że nad ww. projektem nie pracowała komisja oświaty, 

kultury i sportu zaprosił przede wszystkim członków tej komisji, jeżeli mają jakieś 

wątpliwości, pytania aby wyrazili to w dyskusji. Następnie zostałaby wypracowana opinia 

odnośnie tego projektu uchwały. 

 

Radny pan Dariusz Mormol – przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu - 

ponieważ pan burmistrz i pan dyrektor tutaj szczegółowo wyjaśnili projekt uchwały 4.3. 

dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ropczyce porozumienia, dotyczącego 

założenia i prowadzenia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski Przedszkola Specjalnego, nie 

ma tutaj pytań od państwa radnych oraz zastrzeżeń, w związku z tym uważam, że moje 

wyjaśnienia są tutaj niepotrzebne, dlatego proszę moje koleżanki i kolegów z komisji ds. 

oświaty, kultury i sportu by swoją pozytywną opinię wyrazili poprzez głosowanie nad tym 

projektem uchwały chyba, że będą pytania, zastrzeżenia to zwołamy komisję.  

 

Radna pani Imelda Sobańska – ja się chcę wytłumaczyć, że będę głosowała przeciwko, 

ponieważ  tendencja w całej Polsce jest taka, żeby powstawały przedszkola integracyjne, żeby 

nie stygmatyzować dzieci, które i tak już mają kiepsko, żeby te dzieci niepełnosprawne 

rozwijały się razem z dziećmi pełnosprawnymi. Tak jest w Polsce, ja się dziwię, że 

stanowisko pana burmistrza jest takie, żeby w Ropczycach było takie przedszkole, które 

właśnie stygmatyzować będzie te dzieci. Będę przeciwko.  

 

Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu z uwagi na zastrzeżenia dotyczące tego 

projektu uchwały poprosił o przerwę celem zawołania posiedzenia komisji ds. oświaty, 

kultury i sportu. 

  

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach podczas której odbyło się posiedzenie 

komisji oświaty, kultury i sportu. 

Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. 

 

Radny pan Dariusz Mormol - przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu 

poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na krótkim posiedzeniu 29 lipca 2016 

roku po dyskusji, w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ropczyce porozumienia, dotyczącego założenia  

i prowadzenia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski Przedszkola Specjalnego. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ropczyce porozumienia, 

dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski Przedszkola 

Specjalnego została podjęta przy: za – 15 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 2. 

 

5. 

Burmistrz p.Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 

Chciałbym zająć chwilkę czasu i oprócz informacji od miesiąca do miesiąca ale bardziej 

ogólnych, bo jest okres wakacyjny nie chcę zamęczać, chciałbym zwrócić Wysokiej Rady 

uwagę następnie na dwie problematyczne kwestie i jedną informacyjną. Gdybym chciał 

powiedzieć kilka zdań na temat pracy gminy w ujęciu poszczególnych dziedzin to powiem 

tak, że inwestycje, które prowadzimy kubaturowe czy sieciowe są przeprowadzone zgodnie  

z harmonogramami. Niektóre skończyliśmy jak na przykład kanalizacja odbierająca wody 

opadowe na osiedlu Czekaj dla przemysłu i z ulicy Przemysłowej czy jak kolejny etap 

wykończania dobudowanej części do OSP  Lubzina czy jak basen kryty pływalnia 

dobudowana część o sauny jest prawie na ukończeniu i w przyszłym tygodniu będziemy 

powolutku wdrażać ją do realizacji. Też inne zadania inwestycyjne, kubaturowe są w toku. 

Informuję, że ropczycka firma Spółdzielnia „Pokój” wygrała przetarg na modernizację domu 

kultury w Witkowicach całościowo. Termin nie jest do końca tego roku ale o ile pamiętam 

września przyszłego roku. Dobrze, że nasza ropczycka firma bo czasami się zastanawiam, że 

przetargi, bo inaczej nie możemy, wygrywają firmy gdzieś z Godowej zza Strzyżowa, gdzieś 

daleko zza Dębicy, bywa, że taka firma gdy ma podejść do podpisania umowy woli stracić 

wadium i umowy nie podpisywać. I my znowu, nowa specyfikacja czyli znowu przetarg  

i terminy lecą. Tak się stało w przypadku budowy poprzez przetarg dwóch boisk o sztucznej 

nawierzchni przy szkole w Małej i w Gnojnicy Woli. Zaproszony ten, który wygrał 

postępowanie przetargowe przedsiębiorca o nazwisku Gawlik z Dębicy odmówił podpisania 

umowy i straci wadium ale zapędził nas jakby w 6 tygodni, brakło już czasu, który jest 

potrzebny. Ogłosiliśmy następny przetarg, mamy otwarcie drugiego. Daję takie przykłady, 

problemy z budową, różną budową, kubaturową, infrastrukturalną, drogową są nie tylko na 

etapie realizacji ale i na etapie przygotowań. Bo po pierwsze trzeba to robić zgodnie  

z prawem czyli tą ustawą zamówienia publiczne ustawą – konstytucją, kobyłą w cudzysłowie, 

która jest skomplikowana ale musimy ją przestrzegać i terminów, i procedur. To nie jest tak 

jak prywatna osoba, czy prywatna firma, spółka, ma zamiar, ma projekty, wybiera, realizuje. 

W samorządach idzie wszystko zupełnie inaczej, powoli. Ale dajemy radę i mniej więcej 

wszystkie inne budowle, też jak Brzezówka są kontynuowane, stadion w Gnojnicy Dolnej. 

Wiele rzeczy projektujemy już pod kątem przyszłego roku czy nawet lat następnych, tak jeśli 

chodzi o kubaturówkę, w szczególności chodzi o sieci czy o całą infrastrukturę dla terenów 

budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne czy kanalizacje Gnojnica jedna 

i druga i część wokół ulicy Mickiewicza czy wodociąg Lubzina Okonin Łączki Kucharskie 

Niedźwiada - to wszystko jest w toku. Chciałbym żeby to już były pozwolenia ale olbrzymi 

problem proceduralny. Tutaj prawo nie nadąża za trudną rzeczywistością, rzeczywistością 

polegającą na tym, że ludzie odchodzą, trzeba robić postępowania spadkowe, nawet jeśli 

działka jedna się pojawi, że właściciel odszedł, długo to trwa, później dogadywanie czy 

negocjacje ze wszystkimi spadkobiercami, później księgi wieczyste i dopiero później akty 

notarialne czy zgody. Mamy takich przypadków bardzo wiele. Albo nie ma właściciela  

i trzeba zastępcze decyzje uzyskiwać poprzez powiat. Wiecie doskonale, że dodatkowo 

skomplikowały decyzje środowiskowe, na które czasami Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie odpowiada, za mało materiałów, proszę uzupełnić, jeszcze to, 

jeszcze to i to się strasznie przeciąga. To trwa i wymaga czasu dlatego z dużej perspektywy 

czasowej trzeba przewidywać przyszłe inwestycje i z dużym wyprzedzeniem czasu 

rozpoczynać takie inwestycje poprzez koncepcje, projekty i pozwolenia bo braknie czasu  
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i okaże się, że jakiś wniosek na bazie takich niedokładnych projektów odpada jeśli chodzi  

o środki finansowe. Dzisiaj z wielkim smutkiem muszę poinformować Wysoką Radę, że 

słyszałem na razie z niewiarygodnego źródła ale słyszałem więc myślę że jednak chyba to jest 

prawdą, że samorząd wojewódzki odrzucił wniosek samorządu powiatowego o środki 

finansowe na łącznik z autostrady do drogi krajowej. Jeśli w tej samej grupie politycznej coś 

co było obiecane i powiedziane jako środki prawie pewne zostaje odrzucone to ja nie wiem, 

rozkładam ręce i wcale się nie dziwię, że już ktoś puścił wcześniej plotkę, że po co budować 

łącznik jak my tu zrobimy zjazd na drodze wojewódzkiej w Ostrowie. To jest według mojej 

oceny niemożliwe ale to ja już dawno mówiłem, że jeśli ktoś tak mówi to wniosek, że nie wie 

o czym mówi i być może się przygotowuje do wytłumaczenia, że nic się nie stało jeśli nasz 

wniosek pewnie źle przygotowany odrzucą w Rzeszowie. No więc to tak to jest z tymi 

projektami. A dlaczego. Myślę, że brakło czasu, że wszystko wymaga dłuższego czasu. 

Brakło czasu bo jeśli ktoś zgadza się na dopuszczenie nowej organizacji ekologicznej  

w Sędziszowie pewnie państwo wiecie o jaką organizację chodzi, na czele której stoi 

obywatel mieszkaniec Ropczyc i dopomina się prawnie o dopuszczenie go jako strony do 

postępowania w wydaniu decyzji środowiskowej  a inwestor się zgadza to mnie ręce opadają. 

Przecież ja wiedziałem od razu czym się to skończy i się dziwiłem, że jest tak mało 

doświadczenia w naszym powiecie, że nie zaprotestowali,  nie odrzucili tego wniosku, że 

pozwolili. To teraz ciapła cała sprawa i być może, że komuś na tym zależało żeby tak było że 

powiedzą to nie nasza wina i my nie musimy dalej się z tym mordować. Ale to jest zła 

informacja dla również dla miasta Ropczyce i dla całego powiatu, to jest bardzo zła 

informacja. Wysoka Rado, jeżeli chodzi o sprawy drogowe to większość dróg, o których 

mówiliśmy jest już w trakcie budowy czy położenia asfaltu, czy przygotowanie do asfaltu,  

w chwili obecnej Niedźwiada Górna tzw. mądrówka jest robiona asfalt (radny p. Jan 

Ździebko – położony) położony, tam dużo robót będzie wykończeniowych bo spadki, bo 

zabezpieczenia przed rzeką ale myślę, że dołożymy starań, państwo radni z Niedźwiady, żeby 

ludzie byli zadowoleni, żeby bezpiecznie tą drogą jeździli i tak samo mamy tam do kończenia 

jeszcze inne drogi, dwie ulice ropczyckie są w przetargu, o ile pamiętam to 4 sierpnia 

otwieramy przetarg na ulicę Masarską w Śródmieściu i na ulicę na osiedlu Północ, jeszcze 

mniejsze odcinki gdzieś dorabiamy, to jest pouzgadniane. Jeśli chodzi o budowę, 

modernizację dróg o nawierzchni asfaltowej jesteśmy na dobrym poziomie w dobrym czasie. 

Jeśli chodzi o chodniki przy drogach powiatowych to na Granicach żeśmy zakończyli, oddali. 

Sądzę, że we wrześniu przystąpimy do budowy pierwszego etapu chodnika przy ulicy 

powiatowej w Witkowicach - Sucharskiego. I również sądzę, że najpóźniej we wrześniu 

powinna być rozpoczęta budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łączkach 

Kucharskich. Ubolewam, że firma która wygrała z naszego terenu, w ostatecznej analizie 

została odrzucona z uwagi na 15-minutowe spóźnienie w zapłacie wadium. Jak ktoś nie 

potrafi sobie tego dopilnować, z żalem to mówię, bo straciliśmy w ten sposób 61 tysięcy 

złotych, czyli następna oferta po tej dobrej, która wygrała, gdzieś ze Strzyżowa, nie dość, że 

nie nasi ludzie, nie nasze materiały tylko obce, to jeszcze 61 tysięcy nasze, które miało pójść 

na dalszy odcinek, tyle to więcej kosztuje, szkoda bo czasami uważamy, że co mam zrobić 

teraz to zrobię jutro, nie jutro, jak masz coś zrobić dziś to zrób dziś. Bardzo dużo 

projektujemy i jeśli chodzi o drogi na przyszłość, to ja powiem, że ludzie ciągle mnie pytają 

kiedy rozwiążemy problem trudny komunikacyjnie włączania się - ulica Witosa, Najświętszej 

Marii Panny w naszą Mickiewicza. Robimy projekt, uzgadniamy, uzgadnianie z powiatem 

idzie jak po grudzie, w drugą stronę jak powiat coś od nas chce to załatwiamy to 

jednoznacznie szybko, wytrzymali to, wreszcie teraz to uzgadniamy jeszcze na innych 

poziomach, mam nadzieję, że w przyszłym roku to rondo wybudujemy bo ono jest tam bardzo 

potrzebne. Projektujemy również inne drogi z perspektywą na lata przyszłe. Bo jeśli powiem, 

że droga, która będzie wychodzić 50 metrów za rondem 650-lecia od strony ul. Ogrodniczej 
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czyli od Brzyzny i na dziś ulica Sobieskiego dawniej Na kopiec i tam w środku w tych polach 

będzie rondo i rozgraniczenie drogi do E4 pod Krzyż na E4 i tu też rondo na drodze krajowej, 

żeby można było włączyć się z każdego kierunku ruchu właścicielom 80 paru działek terenu 

Pod pałacem i kolejny odcinek drogi projektowanej od tegoż ronda w środku do Gnojnicy 

Dolnej pod kaplicę itd., wszystko z chodnikiem i drogą rowerową – to nie robimy na jutro to 

robimy być może dla następnej kadencji i tak trzeba to zakładać, że jeśli byśmy w tej kadencji 

zrobili projekt techniczny, wykupili teren, podzielili teren żeby można było przystąpić do 

kontraktu, wykupić a być może w zakresie specustawy bo się mogą trafić osoby na nie, to 

zejdzie nam lekko 2 lata. Ale to robimy dlatego żeby następni mieli pewne dokumenty  

i pewne rozwiązania, które są spójne co do szczegółowego planu zagospodarowania, co do 

zagospodarowania tamtych terenów jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jeśli chodzi  

o firmy, jeśli chodzi o również budownictwo w terenie scalonym i  łączymy miejscowości  

z miastem tą infrastrukturą drogową, te nasze sołectwa wokół żeby ich bardziej jeszcze 

związać z Ropczycami, a nie z Sędziszowem poprzez Górę Ropczycką czy gdzieś indziej. 

Chciałbym abyśmy we wrześniu po sesji sierpniowej, na której przedłożę Wysokiej Radzie 

propozycję pewnych przesunięć finansowych, które by nam pozwoliły we wrześniu otwierać 

zlecenia na projektowanie chodników przy drogach i ulicach powiatowych. Jeśli jeżdżę po 

innych powiatach po innym regionie ale i w ościennych powiatach włącznie ze Strzyżowskim 

to powiem, że jesteśmy do tyłu w tym powiecie jeśli chodzi o budowę o ilość chodników.   

I trzeba tu przyspieszyć. Musimy pomóc powiatowi bo dla mieszkańców to jest nieistotne, 

która droga czyja, tego nie do końca wiedzą, ale wiedzą, że koszula bliższa ciału czyli jeśli  

w osiedlu czy w sołectwie jest radny to na pewno on za to odpowiada, nie szukają radnego 

powiatowego tylko radnego gminnego i na wielu odcinkach musimy przyśpieszyć, wziąć za 

powiat projektowanie tych chodników i następnie budowę. To dotyczy odcinka, o którym 

wcześniej wspominałem, Niedźwiady i to co pani Teresa Litak mówiła ale się boję, że to 

wypadnie, bo już czas wkrótce składania wniosków do wojewody bo termin o ile pamiętam to 

jest 15 wrzesień a oni dopiero występują do ministra o odstępstwo od szerokości tego 

chodnika, i tu wymienię parę innych dróg i ulic powiatowych żeby jeszcze w tej kadencji 

trochę więcej zrobić niż tylko to co zamierza powiat. Inne sprawy – oświatowe. Są wakacje, 

generalnie spokój ale w szkołach sporo robimy. Nie mieliśmy w tym roku za dużo wolnych 

środków na niezbędne remonty ale 50% z zakresu, który przedstawili dyrektorzy szkół 

realizujemy, ten zakres uzgodniony później z nimi, który jest nieodzowny. Myślę, że z uwagi 

na niezbędne potrzeby jak to zwykle bywa przy remontach tą kwotę przekroczymy  

o kilkanaście czy nawet o kilkadziesiąt tysięcy to nasz budżet to wytrzyma. W zakresie 

gospodarki mieszkaniowej to  sukces bo wydaje mi się, że na koniec lipca zrealizowaliśmy 

całoroczny plan dochodów, zrealizowaliśmy głównie poprzez jedną sprzedaż, która była  

w planie dochodów przewidziana, 58 arów nieruchomości pod budowę bloków na osiedlu 

przy Mehofferze, na górce tam gdzie stoi jeden blok, czeka na następny, prezes TBS-u może  

w przyszłym roku zacznie, więc zaprosiliśmy deweloperów, którzy w drodze przetargu, każdy 

mógł przystąpić, obywatel Ropczyc też, kupić tą nieruchomość, warunek tylko jeden, ten 

teren ma ograniczoną funkcję przez uchwalony przez Wysoką Radę szczegółowy plan 

zagospodarowania. Można na tym terenie wybudować tylko bloki, trzy bloki, to będą 

mieszkania własnościowe. I o to nam chodzi, że jeśli gmina decyduje się na wspieranie rodzin 

o niskich dochodach i średnich dochodach czyli takich, które nie mają zdolności kredytowej 

do zakupu własnościowego mieszkania to uważam, że to jest rzeczywiście nasz społeczny cel, 

to niech ktoś inny kto się lepiej zna na budowie i handlu mieszkaniami niż gmina, buduje te 

mieszkania własnościowe tak jak się to robi we wszystkich polskich miastach i nie tylko. 

Więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie wzrastał w tym terenie pierwszy blok 

prywatny deweloperski i że te mieszkania będą miały cenę konkurencyjną bo równocześnie 

inni deweloperzy na naszym terenie bardzo aktywnie budują domy szeregówki czy 
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jednorodzinne, do nich należy zaliczyć dwóch czy trzech deweloperów z terenu Witkowic,  

z Checheł czy z Ropczyc, znane firmy nie muszę wymieniać nazwisk. Ten rynek budowy 

domów jednorodzinnych gotowych na sprzedaż w Ropczycach całkiem dobrze się rozwija. 

Jeśli połączymy te 3 różne formy budownictwa mieszkaniowego to uważam, że jesteśmy na 

dobrej drodze żeby zaspokajać potrzeby. Wysoka Rado, jeśli chodzi o kwestię pomocy 

rodzinom powiedzmy funkcjonować, żyć – zasiłki wszelkiego rodzaju to jak co miesiąc 

wydajemy środki i rządowe i nasze, jest to zawsze kilkaset różnych decyzji poprzez zasiłki 

rodzinne, poprzez zasiłki stałe, okresowe, to mniej więcej jest status quo. Na dzień dzisiejszy 

jeśli chodzi o nowe ciekawe zasiłki 500+ to rodziny złożyły 2417 wniosków na ten czas czyli 

na 27 lipca tego roku a pani kierownik wydała 2318 decyzji czyli 99 jest do wydania. 

Uważam, że to jest 5+, tak jak 500+, 5+, bardzo dziękuję przy tej okazji na forum Rady pani 

kierownik i wszystkim pracownikom bo tam przez pewien czas ludzie pracowali  

i w soboty i po godzinach żeby nie odbiegać zbytnio od innych gmin, żeby ktoś nas 

przypadkiem nie posądził, że samorząd Ropczyc, o którym niektórzy mówią z uwagi na organ 

wykonawczy, że zielony, że sabotuje. Absolutnie nie, ten program popierałem i popieram, 

uważam, że absolutnie jest dobry. Oczywiście trzeba go udoskonalać w przyszłych latach ale 

wstrzelił się w oczekiwania ludzi, nam się też przyda bo uważam, że mniej pieniędzy 

będziemy musieli wydawać na zasiłki okresowe, celowe i inne bo te pieniądze przecież zasilą 

rodziny i trzeba uwzględniać te dochody przy ocenie zdolności utrzymania i funkcjonowania 

rodzin. W innych sprawach; pozyskiwania środków pomocowych, przetargach to jest teraz 

żniwo dlatego, że przełamujemy przetargi, już zostało mniej. Weszła nowa ustawa, 

znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych, która stawia sprawę wyboru firm 

świadczących inwestycje czy usługi trochę inaczej. Nie cena będzie jedynym kryterium ale 

wiele innych kryterium. Będzie gorszy wybór, łatwiejsza możliwość odwołań się firm od 

wyboru, więcej trzeba będzie pracy, ale myślę, że kierunek zmian tej ustawy dobry żeby nie 

tylko cena decydowała bo być może gdyby nie cena to firma ze Strzyżowa, Godowej nie 

kontynuowałaby prac wykończeniowych w Brzezówce tylko nasza firma ropczycka bo 

byłyby jeszcze pewne mechanizmy, które dają szansę naszym firmom, a przy dzisiejszych 

rozwiązaniach prawnych koniec kropka, cena i tyle. Kultura i sport. Przy okazji pierwszego 

punktu grzecznościowego mówiliśmy też o kulturze, o imprezach. Państwo wiecie, że 

gościliśmy młodzież z różnych krajów w ramach Światowych Dni Młodzieży. Wspólnie  

z parafią, nasza instytucja Centrum Kultury przede wszystkim i samorząd współorganizowali 

spotkania gdzie tą młodzież chcieliśmy uroczyście powitać, później pod ich adresem był 

organizowany koncert w Rynku ale też i dla wszystkich zainteresowanych, przy ładnej 

pogodzie to są zawsze miłe imprezy. Też na miarę możliwości nasze instytucje 

zagospodarowują młodzież na wakacjach. Mam dość szerokie informacje tylko nie chcę 

państwa zamęczać, ale powiem, że dyrektor Adam Wojdon napisał, że w lipcu na basenach 

odkrytych było 3 500 ludzi, napisał tych zbiletowanych, ja nie wiem ale na pewno jakiś 

procent niezbiletowanych było, to proszę zauważyć, gdyby nie było basenu to 3 500 dzieci, 

młodzieży by nie weszło na ten basen, coś by chcieli z sobą zrobić i nie wiadomo gdzie. Orlik 

na górce odwiedziło w tym czasie 1100 osób, a w Witkowicach 950. Ogródek jordanowski 

odwiedziło 950 osób. Z kortów skorzystało 350 osób. Nie wiem jaka jest metodologia liczenia 

wejść na ogródek jordanowski bo tam nie ma biletów. Nie będziemy wnikać, przyjmujemy 

dane za wiarygodne. Faktem jest, że obiekty sportowe, ogromadzają dzieci, młodzież  

i starszych, bo jeśli ktoś wieczorem udałby się na stadion to pewnie jeszcze o 21-szej na 

bieżni dzięki temu, że jest sztuczna, że jest oświetlona to dorośli też biegają. Zachęcam. 

Proponuję dyrektorowi, jeśli można, to przełączyć zegar elektroniczny niech świeci na 

włączenie do 23 do połowy września. Szanowni państwo, na koniec sierpnia na sesji jeśli 

zechcecie to zabierzemy was by pokazać sauny, warto je zobaczyć bo są w środku i piękne  

i ciekawe i wespół z tym co się już zrobiło w roku ubiegłym to ten basen jest małym spa. Spa 
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to jest ośrodek prywatny, zwykle o pewnym standardzie rekreacji i wypoczynku. Myślę, że 

warto to zobaczyć bo niektórzy z was dobrowolnie by tam nie poszli a jak zawieziemy to 

zobaczycie. Wysoka Rado, tyle z informacji chyba żeby pytania były to będę mówił. 

Natomiast chciałbym poruszyć dwie kwestie. Jedną kwestię informacyjną. Referat 

pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju przygotował propozycję dla mieszkańców 

miasta i gminy Ropczyce w kwestii uczestniczenia w projekcie w Regionalnym Programie 

Operacyjnym dla pozyskania środków finansowych na instalacje OZE odnawialnych źródeł 

energii. To mogą być na domu panele słoneczne, mogą być kolektory, to może być wymiana 

pieca na opalany na przykład słomą, to mogą być pompy ciepła. Chciałbym dwa zdania na ten 

temat powiedzieć, by Wysoka Rada, sołtysi, przewodniczący osiedli byli pierwszymi 

informatorami w terenie, że jeśli chcesz obywatelu przystąpić do takiego projektu to wejdź na 

stronę internetową Ropczyc, strona jest trzy razy w ropczyce.eu ale my będziemy pokazywali 

to w różny możliwy sposób gdzie będą dokładne dane o regulaminie uczestnictwa w tym 

programie. W skrócie to jest tak, zainteresowany właściciel domu winien do nas wystąpić  

z formularzem wniosku i opłacić go 50 złotych na tzw. ekspertyzę, która dopuści jego dom do 

określonej formy OZE lub powie, że nie ma się o co starać. Ta ekspertyza musi kosztować, 

ktoś musi z zakresu eksperckiego dojechać do domu, wrócić, zobaczyć, ocenić i napisać 

ekspertyzę. To będzie kosztowało 50 zł i tych środków nie będziemy zwracać jeśli nie będzie 

dalszego udziału we wniosku. Chcielibyśmy żeby do końca października ocenić ile tych 

wniosków wpłynie bo w IV kwartale będzie termin składania w imieniu mieszkańców 

poprzez gminę. To taki wniosek parasolowy, ochronny, kompletnego wniosku, w którym my 

gmina będziemy reprezentować pojedynczych inwestorów, kilkudziesięciu albo może  

i więcej. Dotacja mogłaby wynosić do kosztów kwalifikowanych 85%, przez 5 lat po 

wybudowaniu i oddaniu do użytku, planowałoby się budowę połowa 2017 roku i 2018, 

byłaby własnością taka instalacja gminy a następnie gmina przekazuje na własność 

właścicielowi domu. Wniosek może nie przejść tak jak przed chwilą mówiłem nie przeszedł 

wniosek powiatu. Ale trzeba spróbować. Chcemy w różny sposób poinformować 

mieszkańców miasta i gminy – jest taka możliwość, chcecie to uczestniczcie, zapłaćcie 50 

złotych bo to kosztuje, nie zamierzam uruchamiać pieniędzy podatnika na te inicjatywy, musi 

być jakiś współudział na samym początku. Ryzyko jest utraty tych 50 złotych ale uważam, że 

warto. Więcej informacji gdybyście państwo chcieli to odsyłam do dr Roberta 

Kuraszkiewicza a jego współpracownicy w referacie będą mieli pełną wiedzę, jeśli nasi 

mieszkańcy chcieliby się trochę więcej dowiedzieć telefonicznie czy osobiście. To była 

sprawa informacyjna. I dwie sprawy, które są problemowe. Jednym z problemów to jest  

w ogóle kwestia pozyskiwania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego  

i z programów, które są wokół, to o czym mówił Robert Kuraszkiewicz w punkcie gdyśmy 

przyjmowali uchwałą Rady Strategię Grupy Dębica Ropczyce, że przygotowujemy, mamy 

pomysły ale środki, które kiedyś miały być jakby przeznaczone stricte na te gminy  

w wysokości o ile pamiętamy 80 parę milionów, dzisiaj się rozchodzą, rozpływają bo tak 

naprawdę z pozostałych ośrodków inni też mogą aplikować o te środki czyli składać wnioski  

i pytanie czy my je dostaniemy. Powiem tak, te środki europejskie jeszcze w większym 

stopniu teraz niż w tamtej perspektywie finansowej 2007-2013 mówię o latach, są 

nakierowywane na duże metropolie. Ja się z tym nie zgadzam. Ja liczyłem, że teraz przy 

rządach PiS-u będzie trochę łatwiej bo ta formacja obiecywała wyrównywanie szans, że 

również nie zapomnimy o po prostu tych regionach za Wisłą tak by to powiedzieć, tym 

Podkarpaciu, że nie tylko wielkie aglomeracje, te 11, będzie dostawało kasę a reszta co 

spadnie ze stołu. Bardzo się poirytowałem dzisiaj jak czytam w „Nowinach” artykuł,  

w którym piszą; potężna dotacja na budowę łącznika. Rzeszów dostanie 83 miliony złotych 

dofinansowania na budowę w sumie 3 kilometrów drogi, która połączy Rzeszów ul. 

Przemysłową w kierunku Kielanówki z budowaną odcinkiem przez firmę ropczycką S19  
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w kierunku południowym. Co to oznacza, Rzeszów bez żadnych problemów i tego typu duże 

aglomeracje otrzymują kasę na wszystko i cała machina pomaga żeby te pieniądze poszły  

w te aglomeracje. A reszta ma jak koń pod górę, tylko problemy. Po pierwsze jeśli już ustalą 

jakieś kryteria to za chwilę je zmieniają, choćby mowa o tym obszarze Dębica Ropczyce. 

Dalej nie wiemy jakie kryteria stosować żeby te pieniądze otrzymać, które mieliśmy mieć 

pewne. Mówię to samo o kwestiach budowy kanalizacji. Nikt w tym państwie po prostu nie 

chce zauważyć, że kilkaset gmin ma gotowe projekty z pozwoleniami na budowę kanalizacji  

i bez otrzymania wsparcia europejskiego albo z rządu polskiego nie są w stanie wybudować  

z lokalną ludnością tej kanalizacji, projekty bardzo drogie. My mamy projekty gotowe na 20 

parę milionów złotych i jeszcze kolejne kończymy. Jeśli tych pieniędzy nie dostaniemy to jej 

nie wybudujemy, będziemy czekać nadal na wsparcie bo nie będziemy w stanie z podatków  

i z możliwości ludzi. A np. dziś brakuje nam tylko aneksu do Kapośka czy krajowy program 

oczyszczania ścieków tzw. w skrócie Kapośka, program rządowy. W przepisach unijnych jest 

tak, że żeby gmina mogła otrzymać środki jej program musi się znaleźć w tym programie 

rządowym. I my możemy sobie pisać od roku i kilkaset innych gmin, rząd ma czas, nie 

śpieszy się, dlaczego, bo chce żeby gro tych środków poszło na wielkie miasta. Ja wiem, że 

może to jest i słuszne bo tam jest duże zagęszczenie na jednym kilometrze, nie jak u nas 105 

osób tylko pewnie 305, ale my też chcemy, chcemy mieć jakiś udział w pieniądzach 

europejskich, też płacimy podatki, też tu żyjemy, też chcemy żeby rozwijało się budownictwo 

mieszkaniowe na Kolonii, koło CPN, na Mehoffera i w Gnojnicy żeby młodzież nie uciekała, 

żeby miała możliwość budowy domów przy podłączeniu do kanalizacji, przy budowie 

wodociągu, z którym tak ciężko się nam przebić też o środki bo nasz powiat został zaliczony 

do kategorii powiatów  bogatych, dadzą sobie radę i nam nie przysługują dodatkowe punkty  

a powiaty na południe i na północ od razu na wejściu mają kilka punktów więcej, a czasami 

jeden punkt decyduje czy się znajdziemy w aplikacji po stronie środków do realizacji czy po 

stronie oczekiwania w kolejce, może za 3 lata środków zostanie z rezerwy i wtedy 

dostaniemy. Ja się nie do końca zgadzam bo to nie jest podział środków w sposób 

zrównoważony. W tym momencie miasta byłe wojewódzkie w tym województwie biorą gro 

środków a reszta próbuje się doczołgać po środki, a ludzie będą oczekiwali, że nastąpi jednak 

ze środków europejskich jakiś przyśpieszony rozwój. Mówię o tym dlatego, że jestem trochę 

zasmucony tą decyzją samorządu województwa o odrzuceniu ze względów formalnych 

wniosku starosty o budowę tego łącznika i utraty 15 milionów złotych. To nieważne, że to nie 

myśmy składali tylko, że to byłaby infrastruktura, która dotyczyłaby w równym stopniu 

miasta Ropczyc mimo, że nie od tego końca myśmy chcieli, jak i Sędziszowa, czyli całego 

powiatu w jakimś stopniu. A dla Rzeszowa nie ma problemu, jeszcze projekt nie gotowy, jest 

jak tu napisano 83 miliony złotych. Szanowni Państwo, mówię to w kontekście decyzji, którą 

podjął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który zakończył postępowanie związane  

z wydaniem decyzji środowiskowej dla budowy zbiornika retencyjnego na Wielopolce  

w miejscowości Broniszów, Łączki Kucharskie, Niedźwiada. Mówi, koniec, nie pracujemy 

nad wydaniem decyzji środowiskowej. Zaskarżyłem tą decyzję Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska do Zarządu Głównego Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nie wiem czy 

skutecznie. Będę walczył i moi współpracownicy też bo nie zgadzam się z tą decyzją. Nie 

zgadzam się z pierwszego powodu, przede mną leży kopia wielostronicowego raportu NIK po 

kontroli  z kwietnia ubiegłego roku, w którym kontrola NIK, NIK dostrzegł powagę sytuacji 

dla doliny Wielopolki, miasta Ropczyc związanego z zagrożeniem powodziowym zwykle po 

schodzeniu śniegów, po ulewnych deszczach, dzisiaj w nocy mieliśmy też spory deszcz  

a mógł padać 3 dni, mogły być podtopienia i zagrożenia. Jeśli Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska podjęła taką decyzję to nie sama z siebie, to tylko na wniosek inwestora, tym 

inwestorem jest Marszałek. W jego imieniu działa jednostka organizacyjna Podkarpacki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ja zadaję pytanie dzisiaj politykom z tego powiatu 
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co zrobili by powstrzymać inwestora przed taką decyzją. Czy to, że przez ostatnie 6 lat nie ma 

u nas bezpośredniego zagrożenia to jest wystarczający powód żeby zmarnować pieniądze 

publiczne, które do tej pory poszły na przygotowanie raportów oddziaływania środowiska, 

wiele koncepcji, wiele uzgodnień na tej sali też. Przyjeżdżały firmy z Warszawy, 

przedstawiały nam koncepcje, robili to w paru różnych innych miejscowościach a dzisiaj to 

wszystko chowamy do szuflady, a za rok będzie to wszystko nieaktualne. Ja się z tym nie 

zgadzam, chcę wytłumaczenia bardziej logicznego, a nie, że jak nie ma zagrożenia to w sumie 

rzeczy po co to robić bo ktoś  mówi nie. Mówi jeden i drugi rolnik z Glinika czy  

z Broniszowa my tu nie chcemy polderów, ale on mówi we własnym interesie. Ja mu 

tłumaczę, nawet na weselu w Niedźwiadzie, że raz może na 20 lat zaleje twoje łąki, nie 

wszystkie, bo wiem, że masz pola jeszcze na górkach na 3 dni, to ci jeszcze znawozi te łąki 

czego przykładem jest boisko LZS-u Łopucha, że kiedykolwiek woda by nie przechodziła to 

boisko było jeszcze dużo lepsze. Twoje łąki niewiele stracą bo to nie jest zbiornik mokry 

tylko suchy, będzie tylko wtedy zalany, kiedy przejdzie woda stulecia, może za twojego życia 

nie przejdzie, a jak przyjdzie to po 3 dniach nie będzie śladu a ty za każdy rok czy woda 

będzie czy nie, będziesz dostawał część dzierżawy za gotowość twoich nieruchomości do 

tworzenia tego polderu. Nie może tak być, że jeden obywatel czy 10-ciu czy nawet 15-tu stoi 

na przeszkodzie realizacji celów publicznych ochraniających tysiące, bo zagrożonych jest 

tysiąc rodzin w Ropczycach i w dolinie Wielopolki począwszy od Łączek aż po Witkowice, 

poprzez Pietrzejową i Chechły itd.. Jeśli polskie prawo w tym oczywiście Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska nie radzi sobie z procedurami to trzeba słać alarmujące pisma 

do ustawodawcy, do naszych posłów żeby zliberalizowali te przepisy bo w oparciu o takie 

przepisy nie da się nic w Polsce konkretnego bardzo potrzebnego zrobić. Więc pragnę 

poinformować Wysoka Radę, że jeśli przyjdzie czas, że ktoś, nie daj Bóg po podtopieniu 

zarzuci, że wy tu jesteście władzą, my was po to wybraliśmy żeby wyście nas zabezpieczyli,  

a wyście nic nie zrobili a upłynęło kilka lat to ja powiem tak, ręce opadają marnotrawimy 

pieniądze tylko dlatego, że nie potrafimy umiejętnie korygować prawa, które musi być 

zmienione żeby te instytucje, które ku temu służą, wydawały te decyzje środowiskowe, te 

decyzje lokalizacyjne, te pozwolenia na budowę, żeby można było opracować projekty 

techniczne uwzględniając ludzkie troski, obawy i o gospodarstwa i o ich siedziby, wszystko 

można rozwiązać dzisiaj przy tym postępie technologii ale nie można powiedzieć, że 

ponieważ kilku mówi nie, to my damy spokój i do tej pory wydaliśmy 3 miliony złotych to 

jest nieważne. Nie wiem Wysoka Rado czy nie zwrócę się do NIK-u, który nas kontrolował, 

generalnie ta ocena samorządu Ropczyc przez NIK jest pozytywna, ale NIK z którym się 

akurat z tym zastrzeżeniem nie zgadzałem napisał też, że samorząd jednak był mało aktywny 

w przekonywaniu organów państwowych w zabezpieczeniu środków na te środki, które są 

niezbędne do zabezpieczenia przeciwpowodziowego. To jest taki przykład teraz, to co, ja 

mam tam pójść, do Marszałka i bić się z nim, czego wydał decyzję o wycofaniu po prostu 

postępowania w sprawie etapu tej inwestycji. Zwracam się do polityków przede wszystkim do 

radnych wojewódzkich bo oni są też politykami, reprezentują nas mieszkańców aby podjęli 

ten temat i wystąpili z interpelacją na forum Sejmiku Wojewódzkiego o wyjaśnienie 

szczegółowe dlaczego w dolinie Wielopolki Marszałek wycofał się z procedury związanej  

z wydaniem w końcowym etapie pozwolenia na budowę, dlaczego powstrzymano wszelkie 

inicjatywy przygotowujące tej inwestycji. Uważam, że niezbędne dla społeczeństwa i one 

muszą być wybudowane. Jeśli je dzisiaj powstrzymamy to tylko stracimy czas i pieniądze bo  

i tak do tego tematu będziemy musieli wrócić. Wysoka Rado i problem mniejszej wagi ale 

dotyczy tej samej instytucji. Otóż gdyby dzisiaj wystąpiła woda z Wielopolki tak trochę tylko, 

nie narobiła dużych szkód ale jednak tu i ówdzie się pokazała to przyjdą obywatele i będą 

mieli rację, że nawrzucają burmistrzowi, że nie zadbał o to by ta podregulowana Wielopolka 

choćby od Sanktuarium Najświętszej Marii Panny do mostu na Wielopole jest dzisiaj tak 
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zapuszczona, mówię o rzece wyregulowanej, która wyglądała ładnie a dzisiaj wygląda na 

strumyk, który zarósł krzakami, wiszą tam różne rzeczy, krzewy są 2 metry  

a my pisemnie i telefonicznie prosimy od dwóch lat panią dyrektor Podkarpackiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych właściciela rzeki, taki stan dbałości o konserwację rzeki 

Wielopolki w mieście powiatowym nie może być, trzeba zrobić to i to. A pani dyrektor 

odpisuje, no to zrobimy koncepcję, zrobimy projekt, to pytamy kiedy ten projekt, no projekt 

już jest, to pytamy znowu co 3 miesiące, kiedy realizacja, to przygotujemy przetarg, 

słyszałem, że już przetarg jest, ale upłynęło półtora roku ponad. Nie chcę Wysokiej Radzie 

przytaczać pism. Ludzie o tym nie wiedzą, ale bądźmy świadomi, że jeśli przyjdzie wysoka 

woda i będzie jakaś fala i nagromadzi dziadostwa na tej rzece albo gdzieś zrobi cofkę, 

niektórymi rowami, poprzez zatrzymanie biegu wody to mieszkańcy będą mieli do nas 

pretensje. Będą mieli z ich punktu widzenia zarzut o niegospodarności, o niedbałości  

i niepilnowaniu sprawy. My bijemy głową w mur, a ja mogę okazać 10 pism na przestrzeni 

tego półtora roku kierowanych do tej instytucji i proszę, i proszę, i proszę. No to do kogo się 

mam wreszcie zwrócić jak nie do tych, którzy te instytucje nadzorują czyli do radnych 

wojewódzkich, dzisiaj przywołuję, tu na tym forum tej Rady radnych wojewódzkich żeby się 

zabrali do roboty i pytali dlaczego tak jest, bo ludzie czują się niekiedy zagrożeni a dzisiaj 

można tego zagrożenia uniknąć wydając niewielkie pieniądze, bo jak to zagrożenie przyjdzie 

to trzeba wydać 10-krotnie większe pieniądze na likwidację skutków takich podtopień, z tym, 

że ludzkiej goryczy, ludzkiej pracy i ludzkiego niezadowolenia nikt nie wyrówna. Wysoka 

Rado! Mówię to dlatego na sesji żebyśmy my też w terenie rozmawiali, gdzieś spotykamy się. 

Są tu koledzy, którzy mają większe przebicie w ramach formacji, która dzisiaj sprawuje 

władzę i nadzór nad tymi instytucjami i więcej może, to tutaj czujmy się wszyscy 

odpowiedzialni i przekazujmy te informacje, które płyną do mnie ale rozumiem, że i do was 

bo pewnie też ludzie z tymi troskami tak samo się zwracają. Wysoka Rado! Na koniec 

powiem tak, to oczywiście były troski, ale generalnie wszystko jest dobrze, te trudne 

problemy nas omijają, pogoda jak na żniwa jest wspaniała, pan radny Marek mówi, że już 

50% zbóż schował i to jest dobry prognostyk, że żniwa się zakończą pozytywnie, suszy nie 

ma, to oznacza, że byt jeśli chodzi o żniwa jest zabezpieczony, to oznacza, że możemy 

spokojnie przygotowywać się do dożynek. Apeluję i proszę raz jeszcze, państwa sołtysów, 

przewodniczących osiedli, inne organizacje typu Centrum Kultury, Koła Gospodyń 

Wiejskich, podtrzymajmy tradycje, interesujące, ciekawe, pokażmy mieszczuchom  

w Ropczycach, że jesteśmy w stanie pokazać ładne zespoły dożynkowe, że mamy zdolną 

młodzież, która potrafi zaśpiewać i potrafi przygotować ładny wieniec i że jeszcze są konie na 

naszej wsi, oczywiście te konie nie męczymy ciągnąc pod górę wozy ze zbożem, robią to za 

nich konie mechaniczne, nawet już nie tylko kombajny, konie są na pokaz, dla tradycyjnego 

wyglądu. Szanowni Państwo, wszystkich raz jeszcze z panem przewodniczącym Rady 

zapraszamy na dożynki, przypominam, że dożynki są jak zawsze, niezmiennie w pierwszą 

niedzielę po Matki Boskiej Zielnej, po 15-tym, czyli 21-go, jak od wielu lat o 14.30, jeśli 

pogoda dopisze, to przy zewnętrznym ołtarzu przy kościele farnym, jak zawsze kazanie powie 

do nas prałat Stanisław Słowik, to jest kazanie mówione przez obywatela honorowego 

Ropczyc i zawsze interesujące i ciekawe. Bardzo serdecznie zapraszam, ale przede wszystkim 

zapraszam do współpracy w przygotowaniu tych dożynek. Dziękuję.           

           

6.          
Radny pan Stanisław Marć – panie burmistrzu dziękuję bardzo za odcinek chodnika na 

Leśnej, który został ukończony. Był to ostatni odcinek tego projektu i pozwolenia na budowę 

na Granicach. Dziękuję w imieniu mieszkańców, sołtysa i swoim. Chodnik ładnie zrobiony 

ale jest zakończony w niewłaściwym miejscu, jest to na zakręcie. Pod sklepem trzeba zrobić 

jeszcze przejście, to jest inna sprawa. Chodnik potrzebny jest dalej, nie chodzi mi o ten zakręt. 
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Bardzo bym prosił, żeby coś zaprojektować dalej i znów będziemy robić te odcinki. Projekt 

zrobić dłuższy, tak jak to było, 4 lata po kawałku żeśmy robili i to zrobiliśmy, to się już 

wyczerpało i w tej chwili bardzo bym prosił, żeby to poprowadzić dalej.  

 

Radny pan Jan Curzytek – w swoim imieniu w tej chwili bo z ludźmi się nie konsultowałem 

serdecznie dziękuję za pięknie wykonaną ulicę Pałacową do cmentarza. Jest to pięknie 

zrobione, jest kawałek parkingu. Panie burmistrzu dziękuję bardzo. Ucho i oko cieszy jak 

słyszę i widzę, że jest rozpoczęty już remont domu kultury, że myśli się poważnie o chodniku. 

Chciałem jeszcze jedno powiedzieć odnośnie melioracji. Ma pan burmistrz rację jeżeli chodzi 

o rzekę, ona jest w tej chwili sto razy gorsza jak przedtem była, zarośnięta, zachwaszczona 

tam za chwilę może być różnie. Czytałem kroniki jeszcze o panu Dębińskim, który miał tu 

ogromne obszary pola 3,5 tysiąca hektarów ornego i 3,5 tysiąca hektarów lasu. Te ulewy 

były, te powodzie były. Wszystkie pola były chronione tzw. wałkami ochronnymi ale był 

zatrudniony wałowy, który tego zawsze pilnował. Po tych wałkach nie wolno było chodzić, 

nie wolno było jeździć, była zawsze tzw. konserwacja. Tej konserwacji praktycznie nie ma i 

ciężko ją od kogoś wyciągnąć.  

 

Radny pan Andrzej Rachwał – panie burmistrzu chciałem dopowiedzieć, że ja zgłaszałem  

o tej rzece niejednokrotnie. Chcę  jeszcze wszystkich poinformować, że dostałem pismo jako 

odpowiedź, że oni sobie tutaj przygotowują poletka do wycinania wikliny na faszynę. To jest 

tzw. hodowla przy tej rzece, przecież to jest karygodne jaką odpowiedź otrzymałem, to jest 

pierwsza sprawa. Po drugie w tym momencie już nie widać w ogóle rzeki. To nawet nie jest 

strumyk bo patrząc z mostu na Chechły na 3 Maja w tej chwili już nie ma w ogóle rzeki. To 

jest zarośnięte całkowicie. Ja to już mówiłem 2 lata temu, w tamtym roku powinno coś być  

z tym zrobione. Jak do tej pory to coraz bardziej zarasta, jak tak dalej pójdzie, jeżeli się za to 

nikt nie weźmie to jest poważne zagrożenie. To nie są wikliny, zaczynają krzaki potężne  

z tego rosnąć. Korzystając z okazji chciałem podziękować za rozpoczętą budowę oświetlenia 

na deptaku księdza Cieśli, który dość mozolnie im idzie bo jednak te korzenie sprawiają dość 

dużo problemów ale idzie do przodu i moim zdaniem to chyba ostatni odcinek w centrum 

miasta, który był nieoświetlony, będzie oświetlony i dziękuję w imieniu własnym  

i mieszkańców a przede wszystkim dzieci chodzących do przedszkola. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski - minęło pół roku obecnego, trzeba powiedzieć, że nie 

mamy się czego wstydzić. Jako gmina zrobiliśmy bardzo dużo by nasze środowiska i wiejskie 

i miejskie były coraz piękniejsze. Jest to na pewno zasługa wszystkich referatów gminy jak  

i pana burmistrza. Chcę  serdecznie podziękować za te zrobione rzeczy, mianowicie byłem  

w Lubzinie na drodze, śliczny kawałek drogi, łączy główną drogę z następną drogą, śliczny 

parking i droga na cmentarz w Witkowicach,  jest to moja rodzinna parafia. Dobrze się dzieje, 

że również w terenach górzystych budujemy drogi, ponieważ wymaga tego konfiguracja 

powierzchni jaką reprezentują poszczególne środowiska ale chciałbym by również w moim 

środowisku więcej troszkę powstało, powstała droga króciutka ale i z tego się cieszymy, sądzę 

że ten drugi odcinek zostanie zrobiony. (Burmistrz Ropczyc  stwierdził, że zostały wykonane 

dwie króciutkie drogi nie jedna). Radny pan Eugeniusz Nowakowski cd. - panie burmistrzu 

wspomniał pan dzisiaj w swoim wystąpieniu, że poświeci się dużo czasu i środków na 

budowę chodników przy drogach powiatowych. Według informacji jakie otrzymałem ze 

starostwa w przyszłym roku droga Brzezówka – Lubzina ma być robiona. Prosiłbym bardzo, 

żeby jednak zaprojektować ten chodnik przy drodze, projekt prawdopodobnie jest już w 

starostwie, tylko chodzi o oświetlenie i zaprojektować chodnik od Lubziny do Brzezówki. 

Jest to ważny ciąg ze względu na parafię i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego 

terenu. Wiem o tym, że do 15 grudnia na być zrobiony projekt budynku szkoły. Mówi się 
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różnie ale nasze dzieci są rozproszone wszędzie, bardzo bym prosił jednak, żeby uwzględnić 

budowę szkoły w roku przyszłym pomimo, że budynek wielofunkcyjny będzie kończony. 

Sądzę, że te parę złotych zawsze się znajdzie, aby rozpocząć budowę tego budynku. Miał być 

oddany w tej kadencji ale może się przeciągnąć o parę miesięcy. Istotną rzeczą w naszym 

środowisku jest to, że mamy oświetlenie głównie na Zapłociu i głównej drogi natomiast drogi 

boczne w ogóle są nieoświetlone. Zaproponowałbym by zrobić jakąś dokumentację dotyczącą 

oświetlenia od Skrzyszowa do drogi powiatowej. Jest to ważne ze względu na to, że ta droga 

jest bardzo uczęszczana przez mieszkańców a to oświetlenie dałoby pełną gwarancję 

bezpieczeństwa dla osób starszych i dla dzieci. Serdecznie dziękuję za to co zrobione i życzę 

panu burmistrzowi, żeby te zadania w przyszłym półroczu były wykonane w 100%. 

 

Radny pan Jan Ździebko - chciałem się zwrócić z prośbą do pana burmistrza o pomoc  

w zorganizowaniu spotkania z administratorami czy zarządami kół łowieckich, które 

administrują na terenie naszej gminy. Niestety mało się w tych sprawach dzieje. Kiedyś 

zwierzyna robiła szkody ale chociaż się bała, potem przestała się bać. Teraz zaczynają być 

agresywne tak, że człowiek musi się usunąć, jakoś się oddalić bo one już nie chcą się oddalać, 

czują się gospodarzami na terenach na których jednak człowiek powinien być gospodarzem. 

Te koła łowieckie przecież dzierżawią, jakieś tam podatki płacą albo im trzeba umowę 

wypowiedzieć albo coś zrobić, trzeba z nimi rozmawiać. To jest w ogóle twór trudny bo część 

tych ludzi mieszka daleko, pracuje daleko stąd a to traktuje trochę jako bazę wypoczynkową, 

wypadową, weekendową. To powinno trochę lepiej funkcjonować, tego już nie zmienimy ale 

chociaż niech trochę odstrzelą, niech wiedzą, że się trochę dzieje w tej kwestii. Na 

poprzedniej sesji coś napomknąłem o pięknych Ropczycach. Dzisiejsze pierwsze punkty to 

potwierdziły. Cieszę się bardzo, że Ropczyczanka będzie w Poznaniu. To jest ta prawda, którą 

chciałem wyrazić na tamtej sesji, może nie dosyć dobitnie, może nie dosyć jasno ale tak jest. 

Ropczyce są piękne. 

 

Radny pan Dariusz Mormol – w imieniu mieszkańców, pana przewodniczącego, członków 

zarządu Osiedla Świętej Barbary oraz w imieniu swoimi i kolegów radnych z Osiedla Świętej 

Barbary chciałbym panie burmistrzu podziękować za dotychczas wykonane inwestycje na 

osiedlu, które zdecydowanie poprawiły estetykę naszego osiedla i bezpieczeństwo 

mieszkańców. Oczywiście prośba o kolejne inwestycje w miarę możliwości finansowych 

gminy. Bardzo dziękuję kierownictwu, inspektorom referatu dróg i gospodarki oraz  rozwoju 

gospodarczego. Szczególnie chciałbym tutaj podziękować panu Józefowi Drozdowi, pani 

Marii Bochenek, pani Zofii Malinowskiej oraz panu Maciejowi Sikorze. Druga sprawa,  

w ślad za wprowadzeniem płatnych parkingów warto byłoby się zastanowić nad 

zamontowaniem w obrębie Rynku i na terenie miasta większej liczby stojaków na rowery, na 

pewno skorzystaliby mieszkańcy. 

 

Radny pan Marek Fic – ja w tym trendzie jak kolega radny Jan Ździebko w sprawie tych 

szkód łowieckich i dzików. Kolega Jasiu mówił o zagrożeniu, ja to już mówiłem wcześniej 

ale powtórzę jeszcze. Niedaleko jak wczoraj wataha dzików licząca 4 lochy i ponad 20 

warchlaków jedna z tych loch ruszyła za koniem i jeźdźcem w pościgu. Proszę sobie 

wyobrazić na jakie zuchwalstwo zwierzyna sobie pozwala. A dlaczego? Hodowlę się 

prowadzi, to nie jest, że koła łowieckie odstrzelą i redukują. Moim zdaniem i z obserwacji 

wynika, że prowadzą hodowlę bo jest w naszym rejonie 4 nęciska, które funkcjonują nie tylko 

w sezonie odstrzału ale cały rok bo te nęciska są wśród pól uprawnych. Mowa była ze strony 

pana burmistrza odnośnie żniw, niestety żniwują, mam 5 hektarów pszenicy ponownie w tym 

miejscu, gdzie miałem 2 czy 3 lata temu, w którym około 30% zdewastowały dziki i niestety 

w tym rejonie ta wataha znowu bytuje. To jest rejon Szkodna, Gnojnica pod Granice. Są 
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wakacje i jest grzybobranie, nikt sobie sprawy z tego nie zdaje, że ktoś pojedzie z dzieckiem 

do lasu na grzyby niczego nieświadomy a z gęstwiny wskoczy taka locha, taki dzik, jeśli 

dojdzie do tragedii to już wtedy będzie za późno. Bardzo zasadne jest, abyśmy coś w tej 

sprawie zrobili. Dam przykład niedaleki, okolice Jodłowej już tak dopiekły dziki, że emocje 

poniosły jednego z gospodarzy, założył 220 i niestety kobieta poniosła śmierć. To są takie 

skrajne sytuacje ale do nich dochodzi. Na pewno jest zbyt duże przegęszczenie i nie są nam 

potrzebne żadne ustawy, żadne komisje do szacowania bo to jest tylko powielanie, strata 

pieniędzy, tylko fizyczne zredukowanie tych dzików. Trochę jestem zmartwiony tym 

boiskiem, też dam taki drastyczny przykład. Noc 23 pisk, trzask, rozbity samochód, 

wprawdzie po alkoholu. Grupa dzieci stała przy szkole jak jest plac zabaw. Zbierają się, jak 

się nie mają gdzie zebrać na tym parkingu, grzecznie się zachowują, od iluś lat mają takie 

miejsce spotkań. Jeśli w ferworze zabawy niechby na ten moment samochód tam przejechał. 

Ważnym elementem byłoby, żeby dołożyć starań z tym boiskiem, żeby oni byli sobie u góry 

nie u dołu te dzieci. Teraz godzina 22 jeszcze jest widno, przyjdzie zmierzch, wieczór, jest 

takie natężenie ruchu w kierunku na Zagorzyce i Szkodną przez naszą schetynówkę o której 

wcześniej mówiłem, że naprawdę też jest realne zagrożenie i tu prośba z mojej strony jeśli 

chodzi o chodniki. Powiat planuje ale czy planuje tą stronę o którą prosiłem bo dostałem 

pismo po interpelacji na sesji na której był starosta. Przyznają, że jest zasadne, troszkę jestem 

zmartwiony, że tego chodnika nie będzie. Trzeba by się pochylić nad tym w kierunku 

Zagorzyc, tam nie jest długi odcinek około 400-500 metrów, tam by trudności nie było. 

Niedużym kosztem taki chodnik mógłby powstać. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) -  

przyjmuję do wiadomości. Dodam tylko, że na sesji sierpniowej chciałbym chyba 

zaproponować wszystkim paniom i panom sołtysom, nie dotyczy to osiedli byśmy w jednym 

terminie we wrześniu w wyznaczoną niedzielę zrobili zebrania wiejskie dotyczące ustaleń 

wydatkowania funduszu sołeckiego na przyszły rok. Może to byłby dobry termin, żeby 

zaprosić tam Jasiu gdzie chcecie przedstawicieli poszczególnych kół myśliwskich  bo inni 

przedstawiciele w Gnojnicy Woli, inni w Niedźwiadzie bo to są inne rejony bo to akurat będą 

zebrania dotyczące krótkich tematów. Niechby ten temat został przez rolników przekazany, 

żeby nie było tak, że samorząd pisze, mówi a szefowie kół myśliwskich mówią, że my się do 

nich przyczepiamy. Lepiej niech to ludzie powiedzą bo to jeszcze inaczej działa. Tak to chyba 

zrobimy. Oczywiście wszystkie państwa wnioski są zasadne i na pewno do realizacji. Nie 

potrafię tylko powiedzieć kiedy. Mamy jeszcze dużo czasu do końca kadencji.  

 

7. Przewodniczący Rady zamknął 27 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.    

 

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

      

   

            


