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Protokół Nr XXVIII/ 16 

z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 sierpnia 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 – 15.00. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 28 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 – uprzejmie proszę o zgodę na wprowadzenie do porządku 

obrad dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał - projektu uchwały 4.12. odnośnie udzielenia 

pomocy Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w przyszłym roku na kwotę 400 000 zł  

a dotyczyłoby to wsparcia w zakresie przebudowy drogi powiatowej wraz z budową chodnika  

w miejscowości Niedźwiada. Nasze wsparcie jest nakierowane na budowę chodnika w ramach 

programu w skrócie schetynówka, to jest program już teraz inaczej się nazywający. Projekt drugi 

4.13. o którego wprowadzenie proszę dotyczyłby zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy, 

chodzi o pakiet energetyczno-klimatyczny, niewielka zmiana, która byłaby podstawą ubiegania się  

o pomoc finansową ze środków europejskich na modernizację ciągów ciepłowniczych  

w Ropczycach, również źródła ciepła PEC-u. Proszę uprzejmie o zgodę na wprowadzenie 

autopoprawek. Autopoprawka pisarska do projektu 4.1., autopoprawka uzgodniona z Regionalną 

Izbą Obrachunkową do projektu 4.8., autopoprawka do projektu 4.10. - tu jeden paragraf byśmy 

eliminowali, macie państwo przed sobą te autopoprawki i autopoprawka do projektu 4.11. również 

jest projekt skorygowany po naszych wewnętrznych konsultacjach, w momencie jego przedkładania 

tą autopoprawkę będziemy akcentowali.  

 

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 27 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.zmiany Uchwały NR XX/200/2016 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016   

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie 

Płatnego Parkowania,   

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

4.3.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   

w miejscowości Ropczyce,   

4.4.utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej  

w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej,  
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4.5.uchylenia Uchwały Nr XVII/158/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 r.   

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 października 

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

realizację zadania publicznego,   

4.6.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce  

w 2016 roku,  

4.7.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok,   

4.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok (wolne środki),  

4.9.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce,  

4.10.zamiaru przystąpienia wspólnie z Nadleśnictwem Strzyżów do realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi relacji Gnojnica – Poręby Chechelskie”,  

4.11.zmiany Uchwały Nr XVII/161/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Ropczyce na 2016 r.,  

4.12.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania 

publicznego, 

4.13.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6.Interpelacje i zapytania.  

7.Zamknięcie sesji.                                                              

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 27 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XX/200/2016 r. Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania - Kierownik Referatu Dróg  

i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Proponuje się przyjąć uchwałę w  sprawie zmiany Uchwały NR XX/200/2016 r. Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za 

parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. W związku z licznymi wnioskami 

mieszkańców, użytkowników strefy płatnego parkowania oraz z uwagi na to, że strefa nasza nie jest 

w całości zajęta jest wniosek, żeby zwiększyć wskaźnik procentowy stałych miejsc do parkowania 

tzw. kopert, miejsc na wyłączność i zwiększyć limit procentowy z 5% do 8%, o tym stanowi § 1  

w Regulaminie strefy płatnego parkowania w Ropczycach stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały 

jak już wyżej cytowałem w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie 

pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. Zmianie ulega § 2 pkt 3 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: 

„Liczba „kopert” w Strefie Płatnego Parkowania jest limitowana do 8% całkowitej liczby miejsc 

parkingowych”. Chciałem nadmienić, że to miejsce jest odpłatne 150 zł, koszty urządzenia tego 

miejsca ponosi osoba, która wynajmuje to miejsce do parkowania. Chodzi o oznakowanie poziome, 

czyli narysowanie koperty i postawienie znaku pionowego D -18a.  

 

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

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

na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał o numerach: 4.1., 4.2., 

4.3., a także wprowadzony projekt 4.13. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Ropczyce”. 
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Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XX/200/2016 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 

lutego 2016 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w 

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

 

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

zadania zarządzania drogami powiatowymi - Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej 

– pan Józef Drozd. 

Projekt uchwały 4.2. dotyczy przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania 

drogami powiatowymi. Aby gmina mogła realizować na drodze powiatowej zadanie na nasz wniosek 

starostwo podjęło uchwałę zarządu i uchwałę rady o przekazaniu w zarządzanie drogi powiatowej,  

w konsekwencji my teraz też musimy podjąć uchwałę o umożliwieniu zarządzania drogą powiatową, 

rzecz dotyczy chodnika na ul. Sucharskiego ok. 500 m bieżących. Zarządzanie drogami publicznymi 

może być przekazywane m.in. między zarządami dróg w trybie porozumienia. Oczywiście do tego 

będzie zawarte jeszcze szczegółowe porozumienie, stąd też proponowana przez nas uchwała.   

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

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

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ropczyce - inspektor w Referacie Budownictwa, 

Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pani Anna Zegar. 

Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Ropczyce. Odnosi się to do terenu oznaczonego na załączniku 

graficznym linią koloru czarnego. Teren objęty projektem odpowiada obszarowi dla którego Rada 

Miejska w Ropczycach w dniu 1 lipca 2016 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do VI. zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Teren ten ma powierzchnię 

ok. 72 ha, z czego ok. 4 ha stanowi własność gminy Ropczyce, leży na obszarze obrębów 

ewidencyjnych Ropczyce i Ropczyce – Pietrzejowa, pomiędzy Zakładami Magnezytowymi i linią 

kolejową. W miejscowym planie przeznaczony będzie na cele usługowo-produkcyjne.  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  w miejscowości Ropczyce została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej – Burmistrz Ropczyc 

– pan Bolesław Bujak.  

Pana dyrektora Mazura, który przygotowywał ten projekt uchwały delegowałem na spotkanie z panią 

minister Zdrojewską. To spotkanie odbywa się w chwili obecnej w gminie Wielopole Skrzyńskie  

z dyrektorami szkół, wobec powyższego pozwolę sobie Wysokiej Radzie przedłożyć projekt 4.4., 

który jest przed wami. Dotyczy on utworzenia nowego oddziału przedszkolnego przy szkole  

w Niedźwiadzie Dolnej. Mowa jest w tym projekcie o tym, że z dniem 1 września taki oddział 

przedszkolny zostanie uruchomiony, będzie w nim 26 dzieci. To jest projekt na bazie Regionalnego 

Programu Operacyjnego, wniosek złożony przez szkołę, wspierany przez gminę udziałem własnym 

w wysokości około 46 000 zł, dotacja 260 000 zł, mogę się mylić o 1 000 zł. Projekt ten pozwala 

prowadzić oddział przedszkolny przez 1 rok do końca sierpnia 2017 roku. Następnie gmina jest 

zobowiązana do utrzymania trwałości tego projektu, czyli przez kolejne 2 lata musi prowadzić ten 

oddział przedszkolny nieprzerwanie. Oczywiście jest zasadą, że jeśli gdzieś otwiera się oddział 

przedszkolny to jego się już później nie likwiduje. Następne roczniki też chcą być w nie gorszej 

sytuacji w danej miejscowości tylko ten poziom trzeba utrzymać, to sobie trzeba powiedzieć, że to 

jest trwały wydatek na lata w każdym roku. Bezpośrednio za organizację oddziału przedszkolnego 

odpowiada dyrektor szkoły, w nadzorze dyrektor zespołu oświaty.  
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Radny pan Dariusz Mormol – przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu poinformował, 

że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. po dyskusji  

i w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.4. w sprawie utworzenia 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej w Zespole Szkół  

w Niedźwiadzie Dolnej. 

 

Uchwała w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie 

Dolnej w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/158/15 Rady Miejskiej 

w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/15 Rady Miejskiej 

w Ropczycach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego - Skarbnik Gminy – pani Beata 

Malec. 

Projekt dotyczy uchylenia uchwały Nr 158 z 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały 127, 

która dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 

realizację zadania publicznego. Tak jak wspomniałam 21 grudnia była podjęta poprawiona uchwała 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie przebudowa dróg powiatowych Niedźwiada 

przez wieś w miejscowości Niedźwiada oraz Mała - Łączki Kucharskie w miejscowości Niedźwiada 

w wysokości 400 000 zł. Wcześniejsza uchwała z października, która była do budżetu uchwalana 

opiewała na kwotę 600 000 zł,  po zmianie 400 000 zł. W związku z tym, że Powiat Ropczycko-

Sędziszowski nie będzie realizował tego zadania uchyla się wcześniej wspomnianą uchwałę.  

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał oznaczone w porządku obrad na 28 sesję  tj.: od 4.5.- 4.10. oraz projekt wprowadzony 4.12..  

 

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/158/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 

grudnia 2015 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 

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

Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 

0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2016 roku - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.  

Projekt dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów 

Gminy Ropczyce w 2016 roku. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na 2016 rok zaciąga się 

kredyt długoterminowy w kwocie 4 480 912 zł na pokrycie planowanych rozchodów Gminy 

Ropczyce w 2016 roku. W projekcie uchwały rozpisane są szczegółowo kwoty w jakich zostaną  

z tego tytułu pokryte zobowiązania 2016 roku. Planowany kredyt będzie obejmował zobowiązania. 

Wybór banku zostanie dokonany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Również projekt 

uchwały upoważnia burmistrza do podpisania takiej umowy z bankiem, który zostanie wyłoniony  

w trybie przetargu. Upoważnia się także burmistrza w projekcie uchwały do podpisania weksla 

zabezpieczającego wyżej wymienioną kwotę. Okres na jaki zostaje zaciągnięty kredyt są to lata 

spłaty 2017-2022. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów 

Gminy Ropczyce  w 2016 roku została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 



5 

 

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

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok. Zwiększa się w budżecie 

planowane dochody o kwotę 212 175, 45 zł. W tabeli nr 1 rozpisane są poszczególne zwiększenia  

w pozycji dochodów. Zwiększającą pozycją dochodów jest kwota 41 500 zł. Są to środki, które 

gmina otrzymała z funduszu ochrony gruntów rolnych na remont drogi służącej dojazdowi do 

gruntów rolnych. 64 132 zł jest to kwota która została otrzymana jako dotacja z Województwa 

Podkarpackiego na remont drogi Niedźwiada - Na Mądro. Również zwiększenie - kwota 24 000 zł 

jako zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji na doposażenie szkół w zakresie udzielania 

pomocy psychologicznej. 14 998 zł jest to kwota również z rezerwy części oświatowej subwencji na 

wyposażenie gabinetów profilaktycznych oraz gabinetów stomatologicznych, które są utworzone  

w dwóch zespołach szkół w naszej gminie. Kwota 12 000 zł jest to zwiększenie z tytułu wadium 

zatrzymanego z ramach nieprzystąpienia firmy do podpisania umowy zgodnie z zasadami 

postępowania przetargowego. 11 800 zł jest to kwota, którą gmina otrzymała od darczyńców  

z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek. Poszczególne kwoty zwiększające dochody rozpisane 

są w tabeli nr 1. W tabeli nr 2 zwiększa się wydatki zwiększające poszczególne pozycje zadań. 

Również projekt uchwały proponuje przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 

495 196 zł. Jest tutaj kwota 400 000 zł z wcześniej podjętej uchwały w związku z usunięciem  

z budżetu kwoty, która wcześniej była zapisana i przesunięciem na drogi gminne. Również jest tutaj 

kwota zadań, które realizują jednostki oświatowe z tytułu wpłat rodziców za książki zużyte czy za 

wynajem sal w zespołach szkół oraz środki, które przesuwa sobie na poszczególne rozdziały  

i paragrafy pomoc społeczna w ramach realizacji zadań.  

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

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy również zmian w budżecie na 2016 rok. Omówię projekt łącznie z autopoprawką, 

która została wprowadzona a którą macie państwo przed sobą. W budżecie gminy zwiększa się 

wydatki budżetu o kwotę 82 280,42 zł. Środki te pochodzą z wolnych środków z uchwały z 2015 

roku ale z zaznaczonych środków z tytułu opłat za alkohole, które muszą być przeznaczone tylko  

i wyłącznie na realizację zadań profilaktyki alkoholowej i narkomanii. Równocześnie w § 2 

zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu w 2016 roku o kwotę 82 280,42 zł, która była 

przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu gminy. Punkt 2 – Zwiększa się 

planowane przychody budżetu o kwotę 82 280,42 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku  bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostaną 

przeznaczone na pokrycie planowanych rozchodów budżetu gminy. 

Tabela nr 2 przedstawia rozpisanie zwiększonych przychodów.  

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

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. W związku ze 

zmianami uchwały budżetowej na 2016 rok jakie zostały przeprowadzone przez okres ostatnich 3 

miesięcy wprowadza się zmiany dotyczące dochodów, wydatków, wolnych środków, przychodów 

po stronie realizacji budżetu gminy Ropczyce. Te zmiany wszelkie zawarte są w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć. 
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Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została podjęta 

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

 

4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia wspólnie  

z Nadleśnictwem Strzyżów do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi relacji Gnojnica – Poręby 

Chechelskie” - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zamiaru przystąpienia wspólnie z Nadleśnictwem Strzyżów do realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi relacji Gnojnica – Poręby Chechelskie”. Gmina Ropczyce deklaruje zamiar 

przystąpienia wspólnie z Nadleśnictwem Strzyżów do realizacji tego zadania. Wspólna realizacja 

zadania zostanie określona na podstawie odrębnego porozumienia na warunkach w porozumieniu 

zawartych. Do zawarcia stosownego porozumienia projekt uchwały upoważnia Burmistrza Ropczyc.   

Uchwała w sprawie zamiaru przystąpienia wspólnie z Nadleśnictwem Strzyżów do realizacji zadania 

pn. „Przebudowa drogi relacji Gnojnica – Poręby Chechelskie” została podjęta przy: za – 19 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

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

Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego - Skarbnik Gminy – pani Beata 

Malec. 

Projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 

realizację zadania publicznego. Postanawia się udzielić w 2017 roku pomocy finansowej na 

realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1346R Niedźwiada przez wieś  

w m. Niedźwiada oraz Nr 1347R Mała – Łączki Kucharskie w m. Niedźwiada w wysokości 400 000 

zł. Środki finansowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Ropczyce  

a Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim. Pomoc podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu, 

co nastąpi po przedłożeniu rozliczenia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski. W przypadku 

wykorzystania na realizację zadania części kwoty lub niezgodnie z przeznaczeniem środki zostaną 

zwrócone na konto gminy Ropczyce. Projekt tej uchwały dotyczy konieczności złożenia przez 

Powiat Ropczycko-Sędziszowski wniosku w terminie do 15 września, w związku  

z dofinansowaniem tego zadania.  

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – projekt uchwały mówi o realizacji dróg powiatowych, taka 

droga powiatowa jest w Brzezówce, miała ona być realizowana jeszcze w tamtej kadencji, również  

w tej kadencji. Dziś będąc w starostwie u pani Sędłak troszkę mnie podbudowała, jednak ta 

podbudowa chyba była bardzo skromna ze względu na to, że miało być dotarcie określonych 

dokumentów tu do gminy i tych dokumentów jak czuję nie ma. Jestem zaniepokojony faktem 

modernizacji drogi przez Brzezówkę od Lubziny do Czekaja. Jest to droga bardzo zniszczona, 

posiada dwa duże zakłady przemysłowe a więc Śnieżka i Weldon, również jest szkoła, dom strażak, 

sklep, natomiast odprowadzenie wody od tej drogi powoduje zalewanie gospodarstw, między innymi 

niektórych studni i ta woda nie nadaje się do picia. Również na tej drodze jest most, który jest 

wybudowany z kręgów betonowych. Jest to moim zdaniem niedopuszczalne ze względu na wartkość 

wody podczas przyboru wody w tej rzece. Dlatego w dyskusji z aktywem mojego środowiska 

miałem głosować przeciwko udzieleniu pomocy Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu ale jednak 

i w tych regionach jak Łączki, Mała, Niedźwiada jest potrzeba takiej przebudowy drogi. Prosiłbym 

również bardzo naszych radnych, którzy znajdują się również na tej sali oraz naszego pana 

burmistrza o wspieranie podczas rozmów ze starostą czy wicestarostą przystąpienia jednak do 

modernizacji tej drogi na Brzezówce. Jest to droga naprawdę niebezpieczna dla dzieci i dla 

wszystkich mieszkańców. Będę głosował za ale miałem naprawdę głosować przeciwko udzieleniu 

pomocy.  
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Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 

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

 

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/161/15 Rady Miejskiej 

w Ropczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2016 r. – Burmistrz Ropczyc – 

pan Bolesław Bujak. 

Przedstawiony Wysokiej Radzie zmieniony program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na bieżący rok wynika wprost z wcześniej podjętej uchwały dotyczącej zmian  

w  budżecie, gdzie z nadwyżki dochodów ze sprzedaży licencji na alkohole przekazujemy na 

wydatki ponad 82 000 zł, z tego 60 000 zł przeznaczamy na zwiększenie realizacji harmonogramu 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w taki sposób, że 

jeśli Wysoka Rada zatwierdzi ten harmonogram będzie ogłoszony przez Burmistrza Ropczyc 

konkurs na te działania związane profilaktyką poprzez sport dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

nożnej i siatkówki a ponad 22 000 zł pozostanie do dyspozycji na cel związany z przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi  i profilaktyką antynarkotyczną dla szkół, placówek kultury w takim toku wydatków 

miękkich. O tym stanowi harmonogram jako załącznik do powyższego projektu uchwały. Bardzo 

proszę o jego podjęcie.  

 

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

poinformował, że Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego obradowała w dniu dzisiejszym  

i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/161/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 

grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2016 r. została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Ropczyce” – inspektor w Referacie Programów Pomocowych i Rozwoju – pan Łukasz Zapał. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na wniosek PEC-u  

i wpisaniu do załącznika inwestycji dwóch inwestycji na które przedsiębiorstwo będzie  

w najbliższym czasie składać wnioski o dofinansowanie. Są to inwestycje 6 i 7 w tym załączniku. 

Przewodniczący Rady poprosił o uwzględnienie poprawki w tym projekcie uchwały.  

W projekcie w podstawie prawnej powinno być: Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm. 

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

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

 

5. 

P. Bolesław Bujak burmistrz Ropczyc (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

szanowni państwo sołtysi, przewodniczący osiedli, szanowni państwo kierownictwo gminy, goście! 

Tradycyjnie raz na miesiąc odbywamy sesje Rady Miejskiej. Jak Wysoka Rada zauważa zawsze jest 

kilka tematów do rozwiązania, do podjęcia decyzji, ale to jest też możliwy właśnie w ten sposób, co 

miesiąc kontakt Wysokiej Rady na komisjach stałych Rady gdzie w szczegółach omawiamy 

problemy, które są przedkładane w postaci projektów uchwał ale też i wiele innych tematów, wiele 

innych problemów. To na komisjach pada wiele sugestii, wniosków, które już w trybie roboczym są 

analizowane przez kierownictwo gminy i współpracowników naszych w urzędzie i naszych 

jednostkach organizacyjnych.  

Chciałbym swoją informację zacząć od kilku słów dotyczących zakończonych żniw. To jest 

niezwykle istotna sprawa związana z zakończeniem zbiorów zbóż z pól jak w każdym roku. Ten rok 
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był szczególnie jeśli chodzi o pogodę łaskawy dla mieszkańców naszej gminy, dla rolników, dla 

wielu gospodarzy, którzy niekoniecznie zawodowo zajmują się rolnictwem ale mają dwa, trzy, 

cztery, pięć hektarów i ziemia jest dla nich też niezwykle ważna, istotna. Ten rok był rokiem dobrym 

dla zbiorów, nie było ani gwałtownych nawałnic, które by w dłuższym okresie przeszkadzały 

zbiorom, nie było też suszy dłuższej, która by spowodowała znaczące obniżenie płodów rolnych 

czyli efektów pracy siania i zbierania. Oczywiście przyznajmy, że ceny zboża są aktualnie 

nieadekwatne do kosztów, do nakładów pracy, do środków włożonych przez rolników. Ci rolnicy na 

terenie naszej gminy, którzy prowadzą tak zwane gospodarstwa na własny użytek inaczej cenią sobie 

wartość tego zboża bo przeznaczają na mąkę do własnego wypieku, na wychów kur, na własne 

potrzeby i wtedy inaczej się to wartościuje. Natomiast ci rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa na 

rynek czyli utrzymują się i swoje rodziny z pracy na roli, z gospodarowania są w trudnym okresie bo 

wszyscy wiedzą, że ta cena zboża jest bardzo niska, wielu sprzedaje tylko po to żeby zabezpieczyć 

koszty bieżące i czeka na wyższą cenę, czeka na to aż polski rząd poprzez cła zablokuje import 

bardzo taniej pszenicy, zbóż przede wszystkim z Ukrainy to wszyscy wiemy, że to zboże tanie  

w dużych ilościach spowodowało bardzo znaczący spadek zboża na początku żniw i ci rolnicy, 

którzy mają trochę więcej hektarów i liczą na sprzedaż zbóż są w trudnej sytuacji. Niemniej jednak 

zbiory na terenie gminy należy uznać za dobre więc tradycyjnie jak co roku byliśmy 

współorganizatorami gminnych dożynek. Dożynki wiejskie, dożynki osiedlowe tradycyjnie 

odbywają się 15 sierpnia i w zasadzie w każdym naszym kościele w każdym sołectwie i osiedlu takie 

wieńce były, były poświęcone, były Msze w intencji rolników, wsi i dziękczynienie za udane zbiory. 

Zrobiliśmy prezentację tradycyjną jak co roku na stadionie, wcześniej oczywiście święto 

dziękczynienia w naszym kościele farnym. I bardzo chciałbym serdecznie podziękować tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej organizacji. Przede wszystkim dziękuję wszystkim tym 

sołtysom i tym przewodniczącym osiedli, z których zespoły dożynkowe, z których wieńce pochodzą, 

którzy włożyli sporo trudu żeby koordynować przygotowanie wieńca, przygotowanie zespołu 

dożynkowego, przyjazd odpowiedniego pojazdu, czy to konnego, czy to mechanicznego do 

Ropczyc. To wymagało wiele trudów, wiele zabiegów. Doceniamy to i bardzo dziękujemy bo w ten 

sposób razem z ośrodkiem kultury, ośrodkiem sportu podtrzymujemy te cenne, regionalne nasze 

tradycje ludowe, tradycje katolickie i to jest też przekazanie młodemu pokoleniu pewnych postaw, 

pewnych zachowań naszej swoistej kultury, w tym mieści się wszystko, szacunek dla zboża, dla 

darów bożych, też piękno kwiatów, piękno samych wieńców, wartości, które są w tych wieńcach   

w symbolice zaprezentowane ale i pokazujemy naszą kulturę. Występowało wiele różnych super 

zespołów zorganizowanych w ramach kół gospodyń wiejskich czy zespołów szkolnych czy 

zespołów śpiewaczych, które na co dzień upiększają, wzbogacają Msze święte w kościołach czy 

służą obsłudze różnych uroczystości okazjonalnych w naszych sołectwach czy tu w Ropczycach. 

Gościliśmy zespół pieśni i tańca z zaprzyjaźnionego Stropkova, ten zespół pokazał swoje 

możliwości, był też dobrym przykładem dla naszej młodzieży ponadgimnazjalnej. Więc bardzo 

dziękuję wszystkim, w szczególności za koordynację dziękuję burmistrzowi Wiesławowi 

Maziarzowi na czele z panią dyrektor Centrum Kultury Teresą Kiepiel i dyrektorem Centrum Sportu 

Adamem Wojdonem, panu kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Bardzo 

dziękuję za wszelką pomoc logistyczną, organizacyjną, za przygotowanie też wieńców dożynkowych 

i przede wszystkim pojazdów, więc wszystkim państwu dziękuję, którzy zaszczyciliście swoją 

obecnością, byliście, którzyście wspierali, pomagali, tu mowa o wielu radnych i wszystkich tych, 

którzy to traktują jako poważne wyzwanie organizacyjne. Było kilka tysięcy osób od początku 

uroczystości do końca czyli do godziny w której deszcz zaczął dość intensywnie padać. Dobrze, że 

tak późno fala deszczu z zachodu przyszła bo młodzież nie tylko z naszej gminy ale pewnie z całego 

powiatu miała okazję zobaczyć, oglądnąć, wysłuchać koncertu Andrzeja Piasecznego Piaska. Myślę, 

że w dobrych warunkach koncert jest organizowany bo sporo miejsca, dobra widownia, dobra 

widoczność, trochę parkingów, dobrze wiemy że dzisiaj większość przyjeżdża na takie uroczystości 

samochodami, ciężko znaleźć odpowiednie powierzchnie parkingowe, bezpieczne ale grupy, które za 
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to odpowiadały też sprawiły się dobrze. Przy okazji dziękuję też i ochotnikom strażakom, którzy 

nam bardzo pomagali i Policji państwowej – powiatowej Policji. Złożyłem podziękowanie 

komendantowi bo nie było większych problemów i policja tam gdzie powinna być to była. Więc 

reasumując uważam te dożynki za udane i podsumowujące, podkreślające zakończenie na naszym 

terenie pierwszych żniw. Będą drugie żniwa – ziemniaczane, buraczane, warzywa i owoce, ale to już 

jest mniejsze napięcie pracy, terminów i to jakoś w mniejszym stopniu mobilizuje rolników  

i mieszkańców, co nie znaczy, że te zbiory nie są istotne i bardzo ważne, i to nie znaczy, że nie 

możemy wespół z kołami gospodyń wiejskich poświętować przy święcie ziemniaka czy zakończeniu 

zbiorów bo dzisiaj jest taki czas, że ludzie jeśli mają okazję to chcą się spotykać, chcą z sobą 

rozmawiać, chcą współpracować i dożynki są takim dobrym przykładem. Te miejscowości, te wsie, 

które zaprezentowały się tu w Ropczycach na święcie dożynkowym gminnym pokazały, że potrafią 

się porozumieć, potrafią się dogadać, potrafią porozmawiać o swoich relacjach, o swoich tematach 

czasami je w sposób humorystyczny, zabawowy, wesoły, radosny potrafią przedstawić. A tam gdzie 

brakuje więzi, brakuje takiego przełamania się ponad jakimiś podziałami, nie wiem jakimi, tutaj nie 

ma polityki, w tej gminie, zbytniej, nie ma jakiś większych też podziałów więc nie wiemy co dzieli, 

dzieli chyba jakaś kwestia lokalnych ambicji.  

Wysoka Rado, bieżące sprawy. Miałem wczoraj okazję spotkać się w Brzezinach z panią minister 

edukacji panią Anną Zalewską, dzisiaj pani minister ponieważ jeszcze jest na Wielopolszczyźnie, 

zorganizowała na szybko naradę z dyrektorami tamtejszych szkół zapraszając burmistrza Ropczyc 

ale z uwagi na naszą sesję i spotkanie podziękowałem i zapowiedziałem przyjazd dyrektora Mazura, 

który w naszym imieniu złoży pani minister też i monografię Ropczyc i wysłucha informacji, które 

będą przedstawione z okazji 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego i które też dotyczą 

przygotowanej już jakby w sensie projektowym ustawy dotyczącej reformy oświaty. W Brzezinach 

miejscowości, z której ja pochodzę ta reforma jest ważna i bardzo znacząca bo ona przywraca w tej 

miejscowości 8-mio klasową szkołę, to co im odebrano na przestrzeni ostatnich lat bo 2 roczniki 

dojeżdżały do Wielopola i na pewno nie było to bez problemów dla dzieci szkolnych, które 

dowożono autobusami o różnej porze, musiały na pewno wcześniej wstawać niż normalnie gdyby 

chodziły do klasy 7-mej i 8-mej w szkole podstawowej. Ta reforma jest już nieodwołalna jak 

powiedziała pani minister. Myślę, że jednak przez wakacje wiele uzgodniono z korzyścią dla gmin 

dlatego, że pani minister potwierdza, że na pewno ma zgodę Ministra Finansów o przywrócenie 

subwencji na dzieci 6-letnie, które są w zerówkach szkolnych lub przedszkolnych w wysokości 

4 300 zł, więc Szanowni Państwo w związku z tą reformą nie stracimy w naszej gminie 195 czy 196 

dzieci (tyle zostało w zerówkach 6-latków) razy 6 314 minus 1 124 bo to by się należało tylko minus 

4 300, więc ja szacuję stratę gminy na jakieś 360 tysięcy. A 360 a 960 to już jest różnica i za to 

niezwykle jestem wdzięczny, że taka decyzja zapadła, na pewno pod wpływem jednak wystąpień 

samorządowców w ramach trzech organizacji samorządowych i nie tylko, myśmy mówili o tym, że 

to za duże straty dla gmin i to będzie wielki problem. Myślę, że będzie w naszej gminie łatwiej nam 

przejść przez tą reformę, oczywiście łatwiej również dlatego, że nie mamy zmartwienia co zrobić  

z obiektami po gimnazjach. Mamy i będziemy mieli zmartwienie czy uda się wszystkich nauczycieli 

w związku z redukcją jednego rocznika, a więc około 16 oddziałów przeniesionych do samorządu 

powiatowego, zagospodarować. Ale sądzę, że będziemy robić wszystko przez te 3 lata żeby również 

i do tego tematu się przygotować i żeby nauczyciele, którzy są w wieku przedemerytalnym nie 

musieli szukać emerytur pomostowych. W kuluarach sugerowałem pani minister jako praktyk, 

zresztą tam też było mówione, że tak się składa, że już w 1994 roku byłem wójtem, że dla 

wyłagodzenia sprawy napięć, obaw, nauczycieli zwłaszcza gimnazjum byłoby dobrze by rząd 

znalazł jeszcze środki finansowe i pomógł zorganizować wiele oddziałów przedszkolnych w Polsce 

by w ten sposób przesuwać nauczycieli tych, którzy mają uprawnienia do nauki w systemie 

przedszkolnym do nowo organizowanych przedszkoli zamiast na zieloną trawę. I niech tak mówi 

1 000 wójtów, burmistrzów to może to się przebije w rządzie, że to jest niezwykle ważne żeby nie 

było wielkich niepokoi kilkunastu tysięcy nauczycieli, którzy mogą stracić pracę a w ten sposób 
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będzie dla nich jakaś alternatywa a dzieci będą zagospodarowane pod opieką fachowych nauczycieli 

a nie w wieku 3 czy 4 lat jeszcze pod opieką ciotki, teściowej. Myślę, że w szczegółach dzisiaj pani 

minister będzie mówić na tym spotkaniu, a my jutro mamy w związku z rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego naradę z dyrektorami szkół. Co chciałbym Wysokiej Radzie zakomunikować, 

poinformować, złożyć raport w związku z rozpoczęciem wkrótce 1 września nowego roku 

szkolnego. Więc dla informacji powiem, że w naszych gminnych przedszkolach będziemy mieli od 1 

września, 771 dzieci, które będą się wychowywać w 33 oddziałach. Otwieramy 2 nowe oddziały 

wspomniane, w Niedźwiadzie Dolnej 25 dzieci i nowy oddział na Granicach 25 dzieci. W naszych 

przedszkolach jest te wspomniane 193 dzieci – 6-latki w tzw. zerówkach, na które jeszcze raz 

przypomnę, że będziemy mieli, zgodnie z deklaracją, 4 300 na rok subwencji oświatowej a nie jak to 

było na koniec roku oświatowego powiedziane 1 260. To jest ta różnica, która stanowi optymizm. 

Summa summarum powinniśmy mieć 920 dzieci w  systemie przedszkolnym. W nowym roku 

szkolnym 1 września rozpocznie naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach 2 759 dzieci w 149 

oddziałach. Jest to mniej o 178 dzieci niż w roku ubiegłym ale za to 193 dzieci jest w zerówkach, 

ciut mniejsza subwencja różnica stanowi naszą stratę, te około 360 tysięcy. Do Szkoły Muzycznej 

mamy zapisane 207 uczniów. Jest 27 uczniów więcej niż w roku ubiegłym, tym który się kończył 30 

czerwca. Też bywa, że kilkanaście uczniów po miesiącu, dwóch, trzech przekonuje się, że nie ma 

talentu i trwałości do nauki na instrumentach muzycznych, więc ilość około 200 dzieci jest stabilna. 

W roku szkolnym, który minął, mieliśmy 2 nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia, od 1 

września na takim urlopie będzie przebywał 1 nauczyciel. To jest istotne bo na tą liczbę nauczycieli 

to jest margines, to jest bardzo niewiele, to jest na pewno nie udawana sytuacja tylko prawdziwa. To 

jest też dobrze bo to jest duży ciężar finansowy dla gminy, która musi opłacić przez ten rok szkolny,  

w normalnym wymiarze kosztów nauczyciela drugiego, który zastępuje nauczyciela na poratowaniu 

zdrowia, a nauczyciel na poratowaniu zdrowia pobiera normalną pensję. Na emeryturę przeszło 3 

nauczycieli i 3 osoby z administracji i obsługi. Jednak dla 8 nauczycieli został obniżony etat z 17/18 

do 9/18, a 14 nauczycieli uzupełnia w innych szkołach etat do pełnych godzin. Żaden z nauczycieli 

nie został zwolniony i myślę, że to jest najważniejsza informacja na progu reformy oświatowej  

i obym mógł co roku zakomunikować Wysokiej Radzie taką informację, to byłoby wspaniale. Ilu 

mamy nauczycieli. Od 1 września tego roku stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 9 

nauczycieli, to jest najniższy. Stopień nauczyciela mianowanego, po egzaminie, który organizuje 

burmistrz uzyskało 6 nauczycieli i stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało 8 nauczycieli, jest 

egzamin, który organizuje kurator. Obecnie mamy w naszej gminie 249 nauczycieli 

dyplomowanych, 93 nauczycieli mianowanych, 33 nauczycieli kontraktowych oraz 23 stażystów. 

Ogółem jest 398 osób – nauczycieli i 160 osób w administracji - ekonomiczno, administracyjno, 

obsługowej. Więc razem 550 osób. Największy dział na terenie gminy i pewnie największy zakład, 

drugiego zakładu, który zatrudnia 550 osób, na terenie miasta i gminy nie ma. Również informuję, że 

nasz żłobek w chwili obecnej obejmuje opieką 66 dzieci, po rozbudowie i mamy około 23 dzieci  

w rezerwie czyli czekające na miejsce w żłobku. Tam nie ma przyjęcia od 1 września tylko jest 

ciągłe przejście, ciągłe przyjmowanie ale i też rodzice przesuwają niektóre dzieciaki w trakcie roku 

szkolnego do przedszkoli. Jest dla nas wyzwaniem jeszcze ewentualnie rozważenie możliwości 

rozbudowy tego żłobka czy w innym miejscu ulokowania żłobka, który by miał przynajmniej 30 

miejsc. Myślę, że wtedy, wydaje się, że zaspokoilibyśmy potrzeby w wieku od pół roku do 3 lat. 

Mówię wydaje się bo wraz ze wzrostem liczby miejsc zwykle przybywa zapotrzebowanie. Wysoka 

Rado, przy przedszkolu na Czekaju, w którym uczęszcza chyba 98 dzieci oddaliśmy plac zabaw. 

Zapłaciliśmy za to 100 tysięcy. Zgodnie z deklaracją pana radnego z Czekaja i moją zadanie zostało 

tam wykonane. Przeprowadziliśmy drugi przetarg na budowę dwóch boisk poliuretanowych  

w Gnojnicy Woli i w Małej, w Gnojnicy Woli podpisaliśmy umowę i przekazaliśmy plac budowy,  

w Małej jest problem, że po raz drugi wybrany inny w drugim przetargu wykonawca może odmówić 

podpisania umowy. Wysoka Rada gdy uchwalała zmiany w budżecie to wprowadzała kwotę do 

dochodów budżetowych którą straciła firma, jako wadium, która w pierwszym przetargu nie 
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podeszła do realizacji. Ale nie cieszy nas to, że wzbogaciła się gmina o 12 tysięcy zł. Wolelibyśmy 

żeby wykonawca wybrany przystąpił i realizował bo jeżeli nie to będę musiał unieważnić ten 

przetarg dlatego, że druga firma, która jest w kolejce jest znacząco droższa w stosunku do pierwszej. 

Uznaję, że druga firma uznała jeśli się uda wygrać za te pieniądze to czemu nie, z takim zyskiem to 

możemy to robić, to wykonanie byłoby już tak późne, że pewnie już tego roku dzieci z tego boiska 

by nie skorzystały, to wolę nie tracąc tej kwoty ogłosić przetarg w Małej w miesiącu marcu  

i w kwietniu przystąpić do pracy. Mamy jeszcze 3 dni do 31 sierpnia, firma ma prawo drugi raz 

podejść do podpisania umowy. Wysoka Rado jeśli chodzi o sprawy inwestycji oświatowych to 

Wysoka Rada się orientuje; w chwili obecnej robimy projekt techniczny wykonawczy dla hali, też 

wczoraj była rozmowa o tym z panią minister Zalewską i o naszej hali i o kierunkach inwestowania, 

i projekt wykonawczy robimy dla budowy szkoły podstawowej pierwszego etapu w Brzezówce. Też 

o tej inwestycji rozmawiałem z panią minister. Szczegółów na razie nie będę ujawniał. Wysoka 

Rado, informuję również, że oddaliśmy do użytku  już pod koniec czerwca dwa gabinety 

stomatologiczne, które pracowały przez wakacje. Warto je zobaczyć. I pewnie we wrześniu 

przynajmniej komisja zdrowia zobaczy. Obejmujemy programem wszystkie dzieci szkolne, ze 

wszystkich szkół. Oprócz programu, który finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia również nasze 

środki finansowe pozwolą na uruchomienie od 1 września dwóch programów, jeden profilaktyczny, 

we wszystkich szkołach, który mówi o potrzebie dbania i walki z próchnicą, instruuje nauczycieli, 

rodziców ale i skierowany jest do młodzieży i dzieci. I drugi program, który nie obejmował 

programem z Narodowego Funduszu Zdrowia a jest kierowany do dzieci 5-klas, którym wyrastają 

ostatnie zęby, zabezpieczenie tych zębów w odpowiednim okresie. W ten sposób całościowo 

objęlibyśmy opieką stomatologiczną nasze dzieci, od pierwszej klasy do ostatniej klasy 

gimnazjalnej. Myślę, że jestem pod tym względem pewnie pierwszą gminą w tym województwie, 

która taki program wdrożyła, realizuje i jestem wdzięczny Wysokiej Radzie, że pozwoliliście te 

programy realizować bo to jest kilka zadań od ubiegłego roku od 1 września. Zauważono te nasze 

dążenia i w ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia też stanął na wysokości zadania. Myślę, że 

powoli rząd zgodnie z zapowiedzią, jeszcze przedwyborczą, będzie podejmował kompleksowo  

w kraju te zagadnienia, jesteśmy o krok do przodu a wszystko to co jeszcze możliwe to będziemy 

rozwijali. Wracam myślą do basenu, który zobaczyliśmy,  dobudowaną część, wykończoną, sauny. 

To już jest basen, który można podciągnąć pod małe spa, za te środki finansowe, które płaci się za 

bilet, płaci dziecko 5 złotych za godzinę, czy dorosły 7 złotych, naprawdę warto z tego basenu 

skorzystać i z całej infrastruktury, która tam jest na bardzo wysokim poziomie estetyczno 

technicznym i różne formy rekreacji, poczynając od sal solnych, poprzez sauny, poprzez siłownie, 

poprzez kawiarnię. Można tam i odpocząć i popływać i się zmęczyć i coś zjeść i zaprosić kogoś na 

kawę. Myślę, że powinniśmy być jako samorząd, w tym słowie wszyscy się tutaj mieścimy na tej sali 

jak siedzimy, i możemy być dumni z tego obiektu z tego naszego basenu bo jesteśmy na poziomie 

tych miast, które niedawno oddały basen. Pan dyrektor Wojdon wraz ze współpracownikami ma 

poważne wyzwanie bo to trzeba utrzymać, trzeba zadbać o to aby cała maszyna, której nie 

widzieliśmy, która jest w piwnicy w jednym i w drugim budynku była cały czas sprawna technicznie 

i zabezpieczała dostępność do basenu od 8-ej do 21-szej. A my rozważymy czy na okres jesienny 

jednak nie rozszerzyć godzin czyli przywrócić te godziny, które były. Obserwujmy, rozmawiajmy  

z ludźmi, z mieszkańcami. Zastanowimy się czy sauny pozwolą na zwiększenie uczestników basenu 

i czy takie rozszerzenie czasu korzystania z basenu od 7-ej do 22-iej będzie znów pożądane. Wysoka 

Rado na wakacjach przeprowadziliśmy remonty w szkołach, przedszkolach. Prawie w każdej szkole 

robiono niezbędne remonty i modernizacje. Wydaliśmy na to 300 tysięcy złotych, czy też 

pokrywamy faktury, które spływają. Remonty zostały zakończone, zrobione różne, nawet takie,  

o których mówiłem będąc przy basenie, przy zespole szkół nr 2 na górce, że wreszcie 

zmobilizowaliśmy się i kosztem chyba kilkunastu tysięcy złotych, 16 o ile pamiętam, rozebraliśmy 

komin, który był niepotrzebny, po dawnej kotłowni węglowej, straszył i sądziliśmy, że nawet może 

być niebezpieczny przy dużych wichurach ale w czasie rozbiórki okazało się, że był tak mocno, 
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dobrze zbudowany, że na pewno żadna burza niczym nie groziła, ale poprawiło to efekt wizualny  

i nie ma obaw, że komuś spadnie podczas wichury cegiełka na głowę. Wysoka Rado, co roku jest 

sporo do zrobienia w szkołach bo szkoły nie stoją puste, to nie muzeum, tam jest żywa dziatwa, która 

jest bardzo dynamiczna i wciąż trzeba wymieniać podłogi bo po kilkunastu latach się starzeją, 

malować korytarze, sale, wymieniać sanitariaty. I w domu gdy 20 lat nie robimy modernizacji 

sanitariatów to trzeba zbić płytki i wymienić instalacje bo to wilgoć, to woda, to rdza. Tak samo jest 

i w szkołach i wciąż trzeba pół miliona złotych na dobrze przeprowadzone remonty. W tym roku 

nam wystarczyło 300 tysięcy. Administracji oświatowej na czele z panem Mazurem i przede 

wszystkim dyrektorom dziękuję, że na wakacjach byli tam gdzie trzeba i wtedy kiedy trzeba i prace 

zostały dobrze wykonane - w wielu szkołach byłem. Dziękuję również dyrektorowi i właścicielom 

firmy Śnieżka bo otrzymaliśmy trochę tańsze farby, konserwatorzy w wielu szkołach naprawdę 

pracowicie wykonali swoje zadanie. W chwili obecnej pracuje Zespół Oświaty nad wyposażeniem  

w podręczniki szkolne, w tym roku za darmo dostaną podręczniki uczniowie klas od I do V szkoły 

podstawowej i klasy I i II gimnazjalne, tak więc w przyszłym roku 2017 zgodnie z prawem jeszcze 

kiedyś podjętym wszystkie dzieci chodzące do szkół podstawowych i gimnazjalnych będą 

wyposażone w podręczniki zapłacone przez państwo, my jako gmina zajmujemy się ściąganiem 

środków finansowych, zakupem i dbaniem o to by te podręczniki służyły trzem rocznikom czyli 

dziecko oddaje następnemu i musi to być w stanie technicznym dobrym. Też pracujemy nad 

stypendiami dla dzieci o niższych dochodach. Dla pierwszoklasistów ściągnęliśmy podarunki  

z zakładów energetycznych, 14 dzieci, 7 dziewczynek i 7 chłopców zostało wyposażonych  

w tornistry, pełen komplet przyborów pierwszoklasisty, jest krótka informacja na stronie 

internetowej urzędu miejskiego,  kieruję tam gdyby ktoś cos więcej chciał się dowiedzieć. Pragnę 

jeszcze raz przypomnieć, że gdy ocenialiśmy na koniec czerwca wyniki dydaktyczne naszej 

młodzieży w szkołach podstawowych po  zewnętrznym egzaminie, który miał miejsce jak co roku  

w VI klasie, przypomnę, że w przyszłym roku już tego egzaminu nie będzie w VI klasie, to mamy 

wyniki w szkołach podstawowych wysokie, czyli stanin 7 i 8 najwyższy w dwóch szkołach, mamy  

w ośmiu szkołach wynik średni to jest stanin 4 – 6. Stanin to ocena, to progi, tak jak oceny są od 1 

do 6 to tutaj są staniny od 1 do 8. Mamy dwie szkoły z wynikiem niskim stanin 3. Jeśli chodzi  

o gimnazjum to w klasie III przeprowadzono egzaminy też jak co roku. Mamy wśród gimnazjum  

w części humanistycznej 5 gimnazjum  z wynikiem wysokim stanin 7 i 8 to dobry wynik, 5 

gimnazjum z wynikiem średnim stanin 5 i 6 i dwa gimnazja z wynikiem niskim stanin 3. To się nie 

pokrywa, mamy dwie szkoły z niskim wynikiem i dwa gimnazja z niskim wynikiem, wcale nie 

znaczy, że to są te same zespoły szkół, to chodzi różnie. Na przykład szkoła miejska, zespół szkół  nr 

1 wcale niczym nie wygrywa w tych egzaminach ze szkołami wiejskimi, w Lubzinie, w Gnojnicy, 

czy w Łączkach, czy w Witkowicach. Widzę, że szkoły są dobrze prowadzone w sensie 

dydaktycznym przez nauczycieli. Wyjątkiem jest zespół szkół nr 2 tam zawsze jest najwyższa ocena  

i w szkołach podstawowych do tej pory i w klasach gimnazjalnych. W gimnazjach najlepsze wyniki 

są z przedmiotów humanistycznych; z języka polskiego i z języków obcych. Nasze gminne wyniki są 

lepsze niż powiatowe i w większości lepsze od wyników wojewódzkich. Mamy średnie powiatowe, 

średnie wojewódzkie. Bardzo szczegółowo analizowaliśmy to na naradzie z dyrektorami, każdą 

szkołę podstawową, każde gimnazjum ale z różnych względów nie decyduję się na opublikowanie 

tych danych powszechnie, bo  mógłbym skrzywdzić, którąś szkołę dlatego, że w tych egzaminach 

wystarczy, że zdarzy się jeden w klasie trochę gorszy uczeń z różnych powodów, nawet  z powodów 

chorobowych, nawet z powodów logopedycznych wynik jest obniżony, nie jest tak, że wyłącznie 

nauczyciel ma wpływ na wysokie wyniki, ale wszyscy wiedzą gdzie trzeba jeszcze pracować żeby 

wyniki były bardziej średnie. Zależy przynajmniej mnie na tym aby jak najmniej było szkół  

z wynikiem niskim. Cieszy mnie ta duża średnia ocena bo to pozwala wyrównywać szanse też tym 

dzieciom, które niekoniecznie później idą na dobre studia ale też chcą mieć dobry zawód i chcą  

w społeczeństwie umiejętnie powiedzmy znaleźć miejsca pracy. Na wakacjach mieliśmy 50 dzieci 

nad morzem we Władysławowie, mieliśmy również kolonie letnie w Jastrzębiej Górze 17 dzieci,  
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w szkołach w Niedźwiadzie Dolnej i w Małej tradycyjnie były organizowane w sierpniu przez 2 

tygodnie półkolonie, dziecińce, które cieszyły się dużym wzięciem, dużo dzieci na wakacjach 

przychodzi. Wciąż dedykuję to również innym szkołom i nauczycielom, że to jest świetna, dobra 

okazja żeby zająć dzieci na wakacjach. Do dyspozycji dzieci, młodzieży w Ropczycach i z całej 

gminy mieliśmy do dyspozycji basen kryty, baseny otwarte, orliki, sale gimnastyczne, korty 

tenisowe, biblioteki. Tak, że myślę, że dzieci, które jeśli wyjechały z rodzicami to na tydzień, dwa, 

to jeżeli chciały znaleźć zajęcia to mogły z takich zajęć skorzystać. Co roku staramy się bazę 

sportowo rekreacyjną pod kątem dzieci i młodzieży powiększać, polepszać, modernizować. 

Przypomnę, że w tamtym roku zmodernizowaliśmy orlik przy zespole szkół nr 2 na górce i znów 5 

lat będzie młodzieży dobrze służył. Oceniam bazę naszą sportowo rekreacyjną przynajmniej na 

poziom dobry, co nie znaczy, że jeszcze przed nami nie jest wiele do zrobienia. Wysoka Rado, tyle  

o oświacie, tyle o rekreacji.  

Jeżeli chodzi o inne kwestie to powoli zbliżamy się do etapu przed końcowego jeśli chodzi  

o infrastrukturę drogową. Pragnę przypomnieć, że ta droga w Niedźwiadzie przebudowywana  

z pieniędzy z klęsk żywiołowych Na mądro została ukończona. Jeśli coś trzeba będzie jeszcze 

poprawić to w okresie wiosennym bo na pewno aura pokaże co tam jeszcze by należało zrobić. Na 

budowę chodnika w Łączkach wraz z zatokami przystankowymi autobusowymi weszła firma i ta 

robota myślę, że będzie wreszcie trochę wcześniej zrobiona niż do tej pory, zwykle kończono ją  

w listopadzie. Podpisana umowa, przekazany plac budowy na budowę chodnika i nawierzchni 

asfaltowej – ulica Masarska, pana przewodniczącego Tadeusza Miąso informuję, jak również na 

fragment ulicy Pułaskiego to mniejszy zakres robót i sądzę, że jeszcze drobne nakładki na 

fragmentach dróg gorszych w Łączkach Kucharskich uda się zrobić, kawałeczek w Brzezówce drogi 

z malutkim parkingiem został zrobiony, to są te prace, które teraz kończymy. Ostatni przetarg po 

dzisiejszej decyzji Wysokiej Rady, za którą dziękuję, że przeznaczymy pewnie 300 ponad tysięcy na 

budowę chodnika powiatowego przy ulicy Sucharskiego, tymi zmianami, która Wysoka Rada dzisiaj 

zatwierdziła. Myślę, że za kilka dni ogłosimy przetarg wedle już nowelizacji ustawy o zamówieniach 

publicznych, pierwszy przetarg, będziemy się uczyć jakby nowej ustawy bo została ona bardzo 

głęboko znowelizowana. Główny sens tej nowelizacji polegał też na tym, że nie musimy już 

wybierać w przetargu firm, które kierowały się najtańszą ofertą, inne kryteria też pozwolą 

rozstrzygać przetargi, co jest czasami niezwykle istotne. Robimy sporo projektów technicznych. 

Kolejne projekty techniczne będziemy chcieli we wrześniu zlecać, w październiku pod kątem 

przyszłego roku. Wszystkie inne sprawy w zakresie utrzymania miasta w czystości i zieleni sądzę, że 

są na dobrym poziomie, zwłaszcza na okres dożynek była duża mobilizacja. Bardzo dziękuję 

kierownikowi Józefowi Drozdowi i wszystkim jego współpracownikom i również innym 

podwykonawcom, z którymi mamy umowy na utrzymanie czystości, na utrzymanie zieleni, 

kwiatów. To jest na dobrym poziomie. Myślę, że tworzymy atmosferę dbałości w mieście o czystość, 

o zieleń i wielu mieszkańców, mamy sygnały, że  się w to włączają. To jest bardzo zachęcające  

i budujące. Uważam, że to jest dobry kierunek by tak dalej prowadzić. Wysoka Rado, jeśli chodzi  

o obiekty inwestycyjne i kubaturowe to jeśli będzie taka wasza wola co miesiąc przed sesją gdzieś 

pojedziemy zobaczyć jedną, dwie kończone inwestycje. Kończymy jakby kolejny etap poprzez 

podpisanie umowy na wyposażenie OSP w Lubzinie. Intensywnie idą prace na drugim etapie  

w budynku wielofunkcyjnym w Brzezówce, mam nadzieję, że na koniec września będziemy tam  

z końcówką tegorocznych prac bo jeszcze rok żeby oddać ten budynek. Na razie nie będzie co 

oglądać w Witkowicach, ale też idą intensywne prace; nie ma dachu, nie ma kominów, nie ma ścian, 

nie ma instalacji, będziemy to robić i to też będzie znaczący wydatek i mam nadzieję, że przed 1 

września przyszłego roku ten dom kultury uda się oddać tak jak wcześniej modernizowana Gnojnica 

Dolna czy Niedźwiada. Mamy troszkę opóźnienia jeśli idzie o budynek Interu czyli klubu 

sportowego ale tydzień, dwa nie ma znaczenia, grunt, że zadanie na pewno zostanie wykonane 

zgodnie z umową i w przyszłym roku zechcemy go też oddać do użytku. Wiele projektujemy, 

zwłaszcza w zakresie infrastruktury jak wodociągi, kanalizacja, tereny przeznaczone pod 
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budownictwo mieszkaniowe. I to projektowanie nastręcza strasznie wiele problemów bo kwestia 

zgód, wejścia, przejścia z infrastrukturą przez nieruchomości, przez pola to jest niezwykła potrzeba 

cierpliwości, negocjacji. Przede wszystkim dotyczy to pani kierownik Marii Bochenek, jej 

współpracowników ale też innych pracowników, jak przekonać ludzi, że nie da się puścić wody, 

kanalizacji powietrzem tak jak prąd, a i puszczając prąd powietrzem też trzeba gdzieś słupy 

zakotwiczyć, wszędzie jest czyjeś i to czyjeś musi być na to zgoda. Z tym są problemy bo ludzie 

odchodzą, nie zawsze odchodząc regulują sprawy własnościowe, są spadki, rodziny są rozrzucone 

nie po Polsce ale po całym świecie, mamy kłopoty jak każda gmina. Prawo wymaga przyśpieszenia 

w zakresie nowelizacji żeby doganiało życie. Żeby nie było takich rzeczy, że żeby wybudować 

wodociąg to go trzeba 3 lata projektować, a buduje się go nawet czasami kilka miesięcy. To już jest 

etap, że wymaga pochylenia się posłów nad problemami na dole. Wysoka Rado, w innych 

dziedzinach myślę, że wszystko jest na terminie zgodnym z upływem czasu. Staramy się pozyskiwać 

środki finansowe czy składać wnioski, bardzo liczymy, że projekt na termomodernizację 13 

obiektów zostanie oceniony w ocenie merytorycznej pozytywnie bo w ocenie formalnej zyskał dobrą 

ocenę, również na pozyskiwanie sprzętu komputerowego, informatycznego dla urzędów gmin; dla 

Wielopola i urzędu też mamy nadzieję, że środki w wysokości około pół miliona złotych otrzymamy 

z Regionalnego Programu Operacyjnego, też inne mniejsze projekty bo składaliśmy wnioski, 

zobaczymy, liczymy, że się uda pozyskać środki finansowe, przygotowujemy się do 

termomodernizacji bloków, które są w ramach TBS-u, przygotowujemy się powoli do modernizacji 

sieci ciepłowniczych. Zobaczymy czy w ramach układu Dębica Ropczyce nie uda się złożyć 

stosownego wniosku i pozyskać środki finansowe. Jest w przygotowaniu wniosek na zakup  

w przyszłym roku samochodu ciężkiego dla drugiej naszej jednostki w Krajowym Systemie 

Ratownictwa. Będziemy na to liczyć, chociaż trudno bo środków jest trochę mało, na pewno 

oczekujących z wniosków z gmin będzie wielokrotnie więcej niż wartość. W zakresie pomocy 

społecznej wszystko jak co miesiąc, nadzwyczajnych spraw nie ma, nie ma powodów do obaw, że 

jesteśmy opóźnieni w wypłacie, w rozstrzyganiu wniosków o decyzje 500+. Do tej pory od początku 

trwania programu w naszej gminie wypłacono 9 155 000 zł w ramach programu 500+. To  jest 

czysty zysk - pieniądze, które trafiły do naszych rodzin, być może do wielu sklepów, firm 

usługowych. Uważam, że sytuacja materialna rodzin o niższych dochodach dzięki temu programowi 

znacząco się poprawiła. Jestem zwolennikiem tego programu chociaż uważam, że trzeba go 

korygować żeby nie było tak, że znajdziemy się jako kraj w zapaści i braknie pieniędzy na ten 

program. Uważam, że trzeba odebrać te pieniądze dla takich, którzy mają dochody na przykład jak to 

mówiący czyli pewna grupa osób nie powinna dostawać 500+ po to żeby koszty tego programu były 

mniejsze, lepiej mniej ale przez wiele lat, a nie rok, dwa i później żeby się to załamało. Może nie jest 

to obawa ale ponieważ wielu ekonomistów o tym pisze, że na dziś to program realizowany jest  

z pożyczki, z deficytu to w którymś momencie ten deficyt przekroczy 55 PKB i będzie zapaść czyli 

będzie koniec programu, to lepiej go modyfikować, wypłacać tam gdzie trzeba i będzie to bardzo 

dobre dla dzieci z rodzin o niższych dochodach. W zakresie sportu tak jak wspomniałem pod 

basenem chwała prezesowi Błękitnych panu Adamowi Wojdonowi, że Błękitni poczuli wiatr  

w żaglach, również będziemy rozmawiali z siatkarzami. Ogłosimy konkurs, mogą liczyć wszystkie 

kluby, LZS-y, że po parę tysięcy wesprzemy, z decyzji którą Wysoka Rada przed chwilą podjęła  

o przekazaniu 80 tysięcy złotych do programu, też parę szkół może skorzystać z tej dotacji 

profilaktycznej na wydatki miękkie. Sądzę, że to jest dobra decyzja i cieszę się, że nas stać na to bo 

taka decyzja mogła zapaść tylko wtedy kiedy są wolne środki w obrocie, kiedy nie mamy zaległości 

z zapłaty faktur za usługi. Gmina pod tym względem jest dobrze prowadzona. Bardzo dziękuję pani 

skarbnik Beacie Malec i jej współpracownikom. Jeśli chodzi o kulturę to byliśmy świadkami 

dożynek, to jest duża akcja, duża praca, myślę, że jak co roku ocena jest dobra, solidna, lepiej niż 

dobry. Przed nami wiele różnych, innych, mniejszych, większych  uroczystości a przede wszystkim 

po 1 września rozpoczęcie stałych form pracy artystycznej w wielu grupach, domu kultury, klubach, 

szkołach – to jest zadanie na początek roku szkolnego na wrzesień, później spotkamy się  
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w większym lub mniejszym gronie 13 października na dniu edukacji, następne daty wyznaczają rytm 

pracy gospodarczej, pracy edukacyjnej, artystycznej, sportowej. Wrzesień  to już jesień więc   

w dużym stopniu, administracja samorządowa,  myślimy o przyszłym roku. Chcemy aby ten 

przyszły rok jeśli chodzi o wszelkie wskaźniki nie był dla nas zaskakujący i pierwsza informacja,  

o której mówiłem czyli ta subwencja oświatowa nie powinna być uderzeniem, to już jest tylko około 

400 tysięcy straty. Każda strata to pomniejszenie szans inwestycyjnych, bo mamy wolne co roku  i to 

się pewnie za bardzo nie zmieni 5 do 6 milionów złotych na inwestycje i na poważniejsze remonty. 

Jeśli dotacje i subwencje są pomniejszone z różnych powodów to dochody własne musimy w to 

miejsce przesunąć a więc zmniejsza się możliwość rozwoju, możliwość inwestycji nowych czy 

szybkości kontynuacji prowadzonych wcześniej inwestycji. A oczekiwań jest bardzo dużo, spraw 

jest bardzo dużo, inwestycje są bardzo kosztowne a nie mamy zamiaru póki co się zadłużać, 

utrzymujemy ten rytm w granicach 28 do 30 % zadłużenia w stosunku do dochodów. Ta relacja 

procentowa się zmieni bo doszły dochody, które zwiększają tą cyfrę z 500+, więc bardziej będziemy 

się kierować kwotą. Ta kwota wynosiła na koniec ubiegłego roku 23 miliony 400 tysięcy o ile 

pamiętam. Chcemy ją w tym roku zmniejszyć, to zadłużenie przynajmniej o milion złotych. Chyba 

260 tysięcy zmniejszyliśmy. Do końca roku mamy jeszcze przed nami około 800 tysięcy. To nie 

sprawi nam problemu pod warunkiem, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska odda nam 

przyznaną dotację gdzie wyłożyliśmy własne pieniądze na basen. Basen oddany już wiele miesięcy 

temu, a my wciąż mimo właściwego i dobrego rozstrzygnięcia rozwiązania problemu 

inwestycyjnego w dokumentach nie możemy się  doczekać tej ostatecznej decyzji: przekazujemy 

środki finansowe. Idzie to bardzo powoli i w nieznany nam sposób, miesiącami, a moglibyśmy 

obniżyć nasze zadłużenie. Dziękuję za wysłuchanie. 

 

6. 

Radny pan Dariusz Herbut – dwie sprawy krótkie. W nawiązaniu do sprawozdania pana burmistrza 

po pierwsze w imieniu przedszkolaków, rodziców i własnym chciałem podziękować wszystkim, 

którzy przyczynili się do szybkiego, sprawnego wykonania placu zabaw przy naszym zespole szkół. 

Składam podziękowanie na ręce pana burmistrza. Myślę, że będzie on służył naszym najmłodszym. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – panie radny czasami warto jak nas gdzieś zaproszą, czyli 

was radnych, burmistrza bo gdyby nas wtedy na to ślubowanie do przedszkola nie zaprosili to tej 

decyzji byśmy nie podjęli. Ale widząc na sali gimnastycznej prawie 100 dzieciaków i wniosek, 

prośbę o plac zabaw taką decyzję wtedy przyrzekliśmy.  

Radny pan Dariusz Herbut - myślę, że główne słowa uznania należą się dla burmistrza.  

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – państwo radni, wy się nie dewaluujcie bo jesteście 

ważnym ogniwem w machinie decyzyjnej i niech tak to pozostanie. Musi przekaz iść taki, że 

jesteśmy radą, która decyduje i tak jest, oczywiście w całej grupie bo pojedynczo radny to prawda, 

że decyzji nie ma.  

Rady pan Dariusz Herbut – mam teraz prośbę. Ponawiam apel dotyczący stadionu na Czekaju, 

również te słowa kieruję do dyrektora Wojdona. Okazało się, że w związku z tym, że nie mamy 

węzła sanitarnego zostaliśmy wykluczeni z prowadzenia meczów ligowych na naszym stadionie, 

będą się teraz odbywały tylko na płycie głównej a szkoda jej tak nadwyrężać moim zdaniem, dlatego 

trzeba czym prędzej ten węzeł sanitarny, zresztą zgodnie z obietnicą wykonać. Jest zespół 

mieszkańców, którzy tam grają, drugi zespół Błękitnych gra na naszym stadionie, są juniorzy, są ci 

najmłodsi z Soccera trzeba, żeby mieli jakieś ludzkie warunki do swoich rozgrywek. Do tego jeszcze 

miejscowi mieszkańcy mieli w niedzielę rozrywkę czasem pójść na mecz. Teraz do Ropczyc część 

może pójdzie ale reszta nie pójdzie bo albo nie da rady albo im się nie chce, tak że oddźwięk 

sportowy będzie mniejszy a było jakieś zajęcie w niedzielę. Ponawiam apel i prośbę, zróbmy coś 

żebyśmy mieli chociaż jakieś minimum socjalne - szatnia, umywalnia, wc.  
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Radny pan Jan Rydzik – dzisiaj były radny zadał mi takie pytanie, czy gmina jest taka bogata, skoro 

na ulicy Piłsudskiego od wczesnych godzin wieczornych do późnych godzin rannych świecą się 

lampy uliczne. Ja mu mówię, że może to jest już okres jesienny i jest to przestawione. Nie wiem czy 

to gmina włącza czy Mielec. Jego to nie przekonało. Powiedział, że obserwuje to od dłuższego 

czasu, całe lato. Proszę się dowiedzieć czy to będzie przestawiane jeszcze. Może dla bezpieczeństwa 

też jest to ważne bo wiadomo, że przychodzi jesień i godzinę wcześniej wieczór przychodzi. 

Chciałbym wiedzieć czy to będzie jakoś rozwiązane.  

 

Radna pani Imelda Sobańska  - chciałabym ponowić prośbę o zamontowanie dwóch lamp na słupach 

na Osiedlu Północ, które są w pobliżu przejść dla pieszych, czyli tych chodników prowadzących do 

kościoła, do szkoły. Zbliża się właśnie okres jesienny, październik, ludzie będą chodzić na wieczorne 

nabożeństwo i tam jest bardzo niebezpiecznie. Chodzi mi o lampę nad chodnikiem przy stadionie 

tzw. chodniku pana  (…)       i nad tym drugim chodnikiem, który prowadzi do ulicy Pułaskiego, 

łączy ulicę Mehoffera z ulicą Pułaskiego. Składałam w marcu tego roku protokół z zebrania 

osiedlowego. Tam było zaznaczone na których słupach trzeba te lampy powiesić. Bardzo o to proszę 

w imieniu mieszkańców.  

 

Radna pani Teresa Rachwał – ponieważ pan burmistrz w swoim sprawozdaniu wiele czasu poświęcił 

szkole, edukacji chciałam bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców osiedla, zwłaszcza rodziców 

naszej szkoły w Chechłach podziękować panu burmistrzowi za wykonanie i rozbudowę parkingu 

przy naszej szkole. Zwiększyła się nam liczba miejsc, na pewno poprawi to komfort rodziców. Jak 

wiemy w dzisiejszych czasach wiele dzieci przywozi się do szkół, nie tak jak myśmy dawniej 

chodzili zawsze na nogach, ale teraz niestety rodzice przywożą te dzieci. Było bardzo niewiele tego 

miejsca i dziękujemy, że to się nam troszeczkę poprawiło, chociaż jeszcze wolelibyśmy więcej. 

Panie burmistrzu również serdecznie chcielibyśmy podziękować za te prace, które zostały wykonane 

w szkole, że zostały wymalowane, wycyklinowane parkiety. Chcę podkreślić, że rodzice bardzo 

dobrze współpracują ze szkołą. Również swoją pracę i wkład własny mieli w pewne remonty, 

mianowicie odmalowali też jedną salę dydaktyczną, przyczynili się do tego, aby rozbudować ścianę 

patrona szkoły Jana Pawła II, z odpowiednim oświetleniem. Jest to ze środków, funduszy 

zagospodarowanych z konta rady rodziców. Chciałam podkreślić, że środków mamy niewiele ale 

mamy taką potrzebę a zarazem prośbę, żeby pięknie wyglądała wizytówka wejścia do szkoły, mamy 

szatnię niezbyt estetyczną i prosimy o dofinansowanie, mamy troszkę tych funduszy ale nie starczy 

ich na tyle, żeby zakupić szafki, które zamykają tą szatnię, żeby to wejście było estetyczne, żeby  

z boku ten patron szkoły też fajnie się eksponował, że to jest taka wizytówka. Dziękujemy również 

za wykonanie nawierzchni bitumicznej w imieniu mieszkańców Św. Anny, mamy tam nawierzchnię 

asfaltową, poprawił się podjazd koło kościoła Na Depowskiego, też takie podziękowanie. Trzecia 

rzecz, chciałam skierować serdeczne podziękowanie dla pana burmistrza, dla pani dyrektor Teresy 

Kiepiel, dla pana dyrektora Wojdona, dla całego zespołu organizacji dożynek, że mamy pięknie w tej 

naszej gminie, że podtrzymywana jest tradycja, kultywowanie tych ludowych, pięknych zwyczajów. 

My jako grupa dziękujemy, że wspieracie wszystkie grupy dożynkowe, zasilacie środkami i pomocą, 

że można z radością integrować się w tych grupach, wykonać te piękne wieńce dożynkowe. Oprócz 

tej prezentacji na stadionie chciałam powiedzieć, że wczoraj reprezentowaliśmy naszą gminę na 

dożynkach diecezjalnych w Rzeszowie, bardzo jesteśmy z tego dumni a jednocześnie był to wyjazd 

licznej grupy autokarowej. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – pragnę przekazać na ręce pana burmistrza podziękowania od 

księdza proboszcza za wykonanie krótkiego odcinka drogi ale bardzo ważnego z tego względu, że 

pełni on również funkcję parkingu przy tej kaplicy. Serdecznie dziękuję również i ja w imieniu 

mieszkańców. Chciałbym ponowić apel i prośbę, oprócz tych inwestycji o których pan burmistrz  

w swoim wystąpieniu mówił poprosić pana burmistrza, aby w roku przyszłym wykonać wspólną 
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drogę z Lubziną, mianowicie połączyć od byłej pani (…)       do drogi powiatowej. Jest to droga, 

która byłaby drogą bezpieczną dla większych pojazdów, ponieważ pod mostem w Lubzinie, pod 

wiaduktem one się nie mieszczą. Ta droga byłaby również drogą na wypadek awarii czy wypadków 

drogowych na drodze głównej powiatowej, która idzie w kierunku Mielca. Ponadto chcę powtórzyć 

to co mówiliśmy na komisji, w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach, wiaduktach proszę 

o te dwa lustra, żeby one były zamontowane, ponieważ to powoduje bezpieczny przejazd pod 

jednym jak i pod drugim wiaduktem. Pan burmistrz bardzo mocno i szeroko tu mówił odnośnie 

efektów i ciężkiej pracy rolnika, o dożynkach, później o wykopkach, o zbiorach owoców i warzyw. 

Jest to ważna sprawa dla ogółu społeczeństwa nie tylko wiejskiego ale również miejskiego, 

ponieważ rolnik jest żywicielem wszystkich. Ale w naszym środowisku nie możemy dojść ładu  

i ponawiam apel, prośbę z tą koleją. Rolnicy się skarżą, że nieużytki przez kolej nie są wykaszane, 

stoją takie chobiele powyżej pasa, zresztą pan burmistrz jeździ tą droga to widzi i wszystek oset czy 

inne nasiona chwastów rozsiewają się na polach. Po opryskach drugi raz się rozsieją i od nowa 

chwasty rosną. Prosiłbym, aby jeszcze raz powtórzyć pismo od urzędu do kolei, żeby oni swoje 

działki potrafili wykosić bo wykupili działek dość sporo od mieszkańców ale nie umieją ich 

zagospodarować, to wpływa negatywnie na plony rolników.  

 

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

pierwsze o Czekaj, o stadion. Do tej pory było tak, że te rozgrywki w piłkę nożną były możliwe. 

Pewnie przyszedł czas, że władze sportowe uważają, że gminy mogą wiele. Bardzo bym chciał, żeby 

władze sportowe piłki nożnej zechciały też skądś szukać pieniędzy i wspierać kluby sportowe w ich 

rozgrywkach młodzieżowych czy senioralnych. Według mnie to jest tak, że z podatków 

utrzymujemy te bogate związki sportowe nic w zamian nie otrzymując. Mówię to jako burmistrz, że 

podatki czyli nasze dochody, które tak ciężko ściągamy, gdybym państwu dał poczytać różne 

podania o zwolnienie z podatku czy to gruntowego czy to od nieruchomości to zauważylibyście jak 

trudne są decyzje związane z odmową w niektórych przypadkach bo tak trzeba niestety, nie da się 

umarzać wszystkim tych podatków, żeby je później rozdzielić. Z drżącą ręką zgadzam się na to, że to 

my, gminy zasilamy te związki sportowe płacąc po 400 zł obserwatorom, sędziom, grube pieniądze 

na rejestrację każdego zawodnika. Niech to ktoś przejmie na siebie albo państwo albo niech się 

podzielą te związki piłkarskie zwłaszcza w piłce nożnej dużymi dochodami z telewizji, z reklamy nie 

z gminami tylko z tymi klubami sportowymi, które na dole wychowują, przygotowują tysiące 

młodzieży, żeby były jednostki grające w ekstraklasie, w ekstralidze, w pucharach, zarabiające te 

pieniądze. Dzisiaj jest odwrotnie, to ja jak tysiące wójtów w Polsce, może nie tysiące bo jest 2400 

musimy zdjąć  z podatnika ciężko wypracowane pieniądze, żeby potem rozdawać na bogate związki 

sportowe które stać na ekstrawagancję. Zgadzam się, nie ma wyjścia, postawili nas pod ścianą, jeśli 

nie ma zgody na prowadzenie rozgrywek a ten stadion jest dość ważny z uwagi również na 

przygotowanie dzieci i młodzieży z Soccera i szkoły. Mamy projekt przygotowany, ja go skreśliłem 

z listy inwestycyjnej tego roku bo kwota podana była w granicach pół miliona złotych i uznałem, że 

jakieś dylematy są, zawsze są jakieś dylematy co puścić a czego nie puścić. Być może powinienem 

jednak co innego wyciąć a tą inwestycję puścić. Jeśli nie uda się nam inaczej tego problemu 

rozwiązać to na pewno będzie to priorytet na wiosnę do realizacji.  

Pan radny Jasiu Rydzik mówi o odczuciu kogoś. Tutaj kierownik Drozd jest świadkiem, że dwa albo 

trzy tygodnie temu mówiłem żeby spowodować, że wreszcie energetyka przybliży się do terminów 

godzin świecenia światła i wygaszania nad ranem do takich jak natura bo według mnie godzinę za 

długo się świeci światło nad ranem i 25 minut za wcześnie wieczorem ale to nie dotyczy całości 

gminy bo każdy transformator to trochę inaczej. Bardzo razi ulica Św. Barbary tak, że panie Józiu 

proszę sprawdź jutro czy Maciej w tej sprawie negocjował z energetykami bo my możemy swoje  

a oni swoje. To jest taka machina prawie jak służba zdrowia, nim to wprowadzą to upłynie tyle 

czasu, że zmrok się zrobi wcześniej. Ma pan rację, zauważamy, mnie czasami też denerwuje, 

czasami wieczorem patrzę zaświeciło się i patrzę kiedy się zrobi zmrok i się denerwuję jak ten czas 
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jest ponad 20 minut. Do 20 minut to jest tak, że jest pogodny dzień to denerwuje, jest pochmurny 

dzień jest w sam raz. To jest trudne do uchwycenia. Zgadzam się, że trzeba to podkręcić. 

Te dwie lampy o których mówi pani Imelda Sobańska rozumiem, że chodzi o wkręcenie żarówek na 

oświetleniu ulicy Mehoffera bo dochodzące do ulicy Mehoffera dwa chodniki w momencie styku  

z ulicą Mehoffera są nieoświetlone, czy o to chodzi? 

Radna pani Imelda Sobańska – chodzi o to, żeby do tych słupów, ja podałam numery tych słupów 

dowiesić jedną lampę, która by nie świeciła nad ulicę tylko w odwrotną stronę nad chodnik.  

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – czyli do tych słupów, które są na Mehoffera, chce pani 

podłączyć lampy w drugą stronę?  

Radna pani Imelda Sobańska – tak. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – to nie takie proste. 

Radna pani Imelda Sobańska - ale nie ma tam innej możliwości oświetlenia tych chodników, to by 

było najprościej. Panie burmistrzu, przy ulicy Mehoffera tylko idąc od Piłsudskiego w kierunku 

wschodnim nad garażami są te lampy w tą drugą stronę, nad garażami się świecą i nad ulicą, czyli na 

jednym słupie są dwie lampy zwieszone. Tak mi się wydaje, że nad tymi garażami nie musiałyby być 

te lampy a one są bardzo potrzebne tam gdzie chodzą ludzie.  

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - nie wiem, nad garażami to może nawet nie są nasze 

gminne ale nie potrafię teraz do końca powiedzieć czy nasze gminne czy właściciele garaży sobie 

oświetlają wjazdy. 

Radna pani Imelda Sobańska - ale tak jak pan burmistrz mówi, że ludzi nie interesuje czy ulica jest 

burmistrza czy starosty tak i ta lampa ludzi nie interesuje czy ona jest burmistrza czy kogoś innego. 

Interesuje ich tylko, żeby chodnik był oświetlony bo szczególnie na nabożeństwo różańcowe 

przychodzą starsze panie, które mają ogromny problem z przejściem po tym ciemnym, 

nieoświetlonym terenie. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - przyglądniemy się temu. Pani przewodnicząca Teresa 

chce pieniędzy na szafki. Zasada jest prosta tak jak w każdej szkole fifty - fifty. Komitet rodzicielski 

złoży się na połowę, drugą połowę wygrzebiemy pani Beatko spod kamienia ale najpierw musi być 

oświadczenie, że mamy połowę, tak jak zawsze. Tak jak u strażaków jak coś sami zrobią to my 

zawsze wygrzebiemy trochę pieniędzy na materiały.  

Pan dyrektor Nowakowski mówił już o przyszłym roku. Do przyszłego roku do budowy dróg 

asfaltowych jest wiele miesięcy. Mówiłem o drodze Na Knychową. Natomiast dwa lustra kierownik 

niech się dogada gdzie. Jeśli uznacie, że pan dyrektor i ludzie mają absolutną rację to wtedy te lustra 

zlecimy bo ja widzę wiele luster zamontowanych, które są w ciągu miesiąca rozbite kamieniem  

i trzeba wymienić je bo wstyd jak takie lustro jest rozbite i ciągła ich wymiana nas trochę irytuje, 

jeśli mieszkańcy nie potrafią dzieci przekonać, że to nie jest punkt do trafiania kamieniem. Nie 

chciałbym, żeby takie coś straszyło, tu i ówdzie wisiało. Pismo do kolei oczywiście napiszemy, 

czasami też jesteśmy bezsilni, te różne administracje są niezwykle trudne w podejmowaniu decyzji 

ale trzeba to robić, trzeba pisać, tak samo jak do powiatu, pan radny był u członka zarządu, wnosił  

o modernizację drogi powiatowej przez Brzezówkę i dobrze róbcie to bo to jest wspólna nasza 

sprawa. Oczywiście jeszcze dzisiaj raz poprosiłem o pismo, które podpiszę jeśli chodzi  

o projektowanie panie przewodniczący chodnika do Granic bo to jest najbardziej niebezpieczna ulica 

i jeszcze raz przy całej radzie mówię, że kilkakrotnie wnosiłem do starosty o zlecenie projektowania 

deklarując przynajmniej w dwóch rozmowach, że jeśli nie macie pieniędzy na projekt to my gmina 

dopłacimy 50% do tego projektu. Nie jest prawdą, że w ogóle się nie zwracaliśmy ale mamy też 

pisma w tej sprawie kierowane i możemy je okazać, więc mówienie, że nikt się nie zwracał w tej 

sprawie jest po prostu nieprawdą.  
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7.  
Przewodniczący Rady zamknął 28 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.    

 

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


