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Protokół Nr XXIX / 16 

z XXIX sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 września 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 – 15.10. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 29 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 – na tej sesji jest najmniej zmian ze wszystkich sesji  

w tym roku ale proszę o przyjęcie do wiadomości, że macie państwo przed sobą w autopoprawce 

poprawki typowo pisarskie do projektów: 4.2., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.11. i autopoprawka już taka 

autentyczna do projekt 4.10., gdzie następuje zmiana powierzchni z 0,012 ha na 0,13. Proszę  

o uwzględnienie tych autopoprawek.  

 

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 28 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Miejsko-Gminny Zespół Oświaty   

w Ropczycach” i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Ropczycach” oraz nadania statutu,  

4.2.zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r.   

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród,    

4.3.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach,   

4.4.zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach-Witkowicach,  

4.5.zbycia nieruchomości gruntowej w Gnojnicy,   

4.6.nabycia nieruchomości gruntowej w Gnojnicy,   

4.7.powołania Ropczyckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,   

4.8.zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 r.  

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania,      
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4.9.określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Ropczyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów,     

4.10.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 1829/2,  

4.11.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”,  

4.12.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok,   

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

4.14.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce,  

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

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

4.17.zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków bieżących na 2017 rok,  

4.18.zmiany uchwały Nr XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 2016 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy 

Ropczyce w 2016 roku.       

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  

6.Interpelacje i zapytania.  

7.Zamknięcie sesji.                                       

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 28 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 likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej 

„Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Ropczycach” i utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach” oraz nadania statutu – 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

Podjęcie proponowanej uchwały wynika ze zmiany przepisów a konkretnie ustawy z 25 czerwca 

2015 roku, która to określiła, że obecnie istniejące ZEAS-y, czyli jednostki organizacyjne, u nas jest 

to Miejsko-Gminny Zespół Oświaty mogą istnieć do 31 grudnia 2016 roku. Był tą ustawą dany okres 

przejściowy 1 roku od stycznia do końca grudnia. Decyzją pana burmistrza zostało postanowione, że 

nadal ta obsługa finansowa, organizacyjna, remontowa placówek oświatowych będzie prowadzona 

wspólnie w sposób zcentralizowany na terenie miasta i gminy Ropczyce i w związku z tym jest 

proponowana uchwała o utworzeniu jednostki, która się będzie nazywała Zespół Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Ropczycach. Skoro jest nowa jednostka musi też być nowy statut. W związku z tym 

do niniejszej uchwały załączono statut tej jednostki, w którym określono wszystkie placówki, które 

będą obsługiwane, jest ich 17 łącznie ze żłobkiem miejskim. Również w statucie są podane zadania, 

zakres działania zespołu. Również macie państwo w statucie utworzone stanowiska pracy w Zespole 

Obsługi Jednostek Oświatowych. Ustawodawca oprócz spraw oszczędnościowych wprowadził tą 

ustawę dlatego, że do tej pory nie była określona jednoznacznie odpowiedzialność za sprawy 

sprawozdawczości, rachunkowości. Teraz to zostało jednoznacznie określone, że za te sprawy 

odpowiada jednostka obsługująca. Jeśli chodzi o oszczędnościowe kwestie jedna osoba  

z końcem bieżącego roku odchodzi na emeryturę, nie będzie zatrudniona nowa osoba na to miejsce. 

Natomiast jedna z osób w zespole oświaty była zatrudniona na pół etatu, za przyzwoleniem pana 

burmistrza ma zwiększenie do jednego etatu od stycznia, w związku z czym oszczędność jest pół 

etatu. 

 

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

że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 27 września br. po dyskusji  

i w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała trzy projekty uchwał: projekt 4.1. w sprawie 
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likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Miejsko-Gminny Zespół Oświaty  

w Ropczycach” i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Ropczycach” oraz nadania statutu, projekt 4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze 

oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród i projekt 4.7. w sprawie powołania Ropczyckiej Rady 

Seniorów i nadania jej statutu. 

 

Uchwała w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Miejsko-Gminny Zespół 

Oświaty w Ropczycach” i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi 

Jednostek Oświatowych w Ropczycach” oraz nadania statutu została podjęta przy: za – 20 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej 

w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania 

kandydatów do nagród – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Ropczycach – pan 

Stanisław Mazur. 

Proponowana uchwała dotyczy modyfikacji procentowego podziału środków na nagrody 

przyznawane przez organ prowadzący - przez pana burmistrza jak również przez dyrektorów szkół  

i przedszkoli. Obecnie obowiązujący podział procentowy to jest 50 do 50. Natomiast  

w uchwale proponuje się aby 60% naliczanych środków na nagrody organu prowadzącego było 

przeznaczone na nagrody pana burmistrza, natomiast 40% na nagrody dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych. Taki podział pozwala wyróżnić większą ilość nauczycieli przez pana 

burmistrza, jak również zmniejszyć wydatki na tzw. dodatek uzupełniający artykułu 30 Karty 

Nauczyciela.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród 

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

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

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

niezabudowanej o powierzchni 4 ary 19 m2 oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 

Ropczyce, jako działki ewidencyjne nr: 530/5 i 530/7. Działki stanowią własność osoby fizycznej, 

która wyraziła zgodę na sprzedaż. Nieruchomość położona jest w Ropczycach w Osiedlu Czekaj 

przy ul. Słonecznej i została zajęta na poszerzenie drogi ale z uwagi na żądania właściciela ceny 

ponad 10 000 zł wymagana jest uchwała rady. 

 

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

gospodarczego przedstawił opinię z posiedzenia Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju  

gospodarczego w dniu 28 września odnośnie projektów uchwał: 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.,4.9., 4.10., 4.11. 

Wszystkie projekty uchwał otrzymały pozytywną opinię Komisji. 

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach została podjęta przy: 

za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych  

w Ropczycach-Witkowicach – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Ropczyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce-Witkowice jako 

działka 706/4 o powierzchni 8 arów 46 m2, za części nieruchomości gruntowej oznaczonej  

w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce - Witkowice jako działki nr: 707/3 o powierzchni 

0,0126 ha, 707/4 o powierzchni 0,0807 ha i 707/5 o powierzchni 0,0686 ha, tutaj był błąd pisarski, 

tam powinno być tak jak przeczytałem. Zamiana następuje bez obowiązku dokonywania dopłat  

z uwagi na równe wartości zamienianych nieruchomości. Działki 707/3, 707/4 i 707/5 stanowią 

własność osoby fizycznej, która zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zamiany za część działki 

Gminy Ropczyce, w celu utworzenia działki pod zabudowę. 

 

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach-Witkowicach została podjęta 

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

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Gnojnicy - 

Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, będącej własnością Gminy Ropczyce, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Gnojnica, jako działka ewidencyjna nr 2709  

o powierzchni 0,16 ha, tutaj też był błąd pisarski brakowało ha czyli oznaczenia jednostki 

powierzchni, objętej księgą wieczystą nr 61720/8, na rzecz osoby, która wzniosła ten budynek. 

Działka stanowi własność Gminy Ropczyce. Budynek na działce został wybudowany przez osobę 

fizyczną samoistnego posiadacza. Z uwagi na to, że wartość budynku przekracza wartość gruntu, 

zgodnie z art. 231 §1, który jest powołany w podstawie prawnej uchwały: Samoistny posiadacz 

gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub 

inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby 

właściciel przeniósł na jego rzecz własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. 

Dodam, że tym wynagrodzeniem będzie projekt kolejnej uchwały. Osoba, która tą działką włada 

mogłaby faktycznie złożyć wniosek do sądu o zasiedzenie i wówczas z tego tytułu gmina nie 

odniosłaby żadnej korzyści, natomiast w tym wypadku gmina uzyska działkę, która będzie 

przedmiotem następnej uchwały, która jest niezbędna pod budowę przepompowni.  

 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Gnojnicy została podjęta przy: za – 19 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  

w Gnojnicy - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan 

Józef Krzych. 

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Gnojnicy, tu był błąd pisarski, 

brakowało w, dotyczy wyrażenia zgody na nabycie do zasobu, nieruchomości gruntowej oznaczonej 

w operacie ewidencji gruntów obrębu Gnojnica, jako działka ewidencyjna nr 2708 o powierzchni 

ogólnej 0,06 ha. Działka stanowi własność osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na jej zbycie. 

Nabycie nieruchomości będzie stanowić wynagrodzenie za przeniesienie własności działki gminy 

zajętej pod budowę budynku przez samoistnego posiadacza o którym była mowa w poprzedniej 

uchwale.  

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Gnojnicy została podjęta przy: za – 19 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 
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4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania Ropczyckiej Rady Seniorów  

i nadania jej statutu – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska. 

Projekt uchwały dotyczy utworzenia Ropczyckiej Rady Seniorów i nadania jej statut. Gminna Rada 

Seniorów jest instytucją stosunkowo nową. Artykuł 5c ustawy o samorządzie gminnym, regulujący 

sposób jej działania, został dodany przez ustawę z 11 października 2013 roku o zmianie ustawy  

o samorządzie gminnym. Seniorzy stanowią w naszej gminie aktywną i liczną grupę. Według danych 

z ewidencji ludności liczba kobiet, które ukończyły 60 rok życia wynosi 20% mieszkańców gminy, 

liczba mężczyzn, którzy ukończyli 65 rok życia wynosi 14 % mieszkańców naszej gminy.  

W związku z tym konieczne staje się stworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej 

osób starszych w społeczności lokalnej, co przysłuży się między innymi do integracji tego 

środowiska. Ponadto działalność rady seniorów daje seniorom szansę aktywnego udziału w życiu 

społecznym miasta i gminy, a organom gminy umożliwi korzystanie z bogatego doświadczenia 

życiowego i wiedzy osób starszych, wzmacniając tym samym całą lokalną społeczność. Przyjęcie 

uchwały pozwoli powołać skład osobowy rady seniorów według reguł zaproponowanych w statucie. 

Statut określa między innymi: zadania rady seniorów, długość kadencji, skład, organy, tryb ich 

wyboru. Jeżeli chodzi o zadania to ogólnie rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy  

i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych. Praktycznie chodzi o to, aby seniorzy mieli 

możliwość faktycznego udziału w życiu społecznym. Kadencja rady trwa 4 lata z zastrzeżeniem, że 

kadencja pierwszej rady seniorów trwa do końca obecnej kadencji Rady Miejskiej w Ropczycach 

2014-2018. W skład rady seniorów według projektu statutu będzie wchodzić od 10 do 20 osób,  

w tym: jedna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i zaakceptowana przez Radę 

Miejską, jedna osoba wskazana przez Burmistrza Ropczyc, jedna osoba z Ropczyckiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, 

jedna osoba z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Ropczycach oraz po 

dwie osoby z klubów seniora, działających w jednostkach pomocniczych gminy Ropczyce. Jeżeli 

chodzi o cztery pierwsze podmioty są państwu znane, natomiast omówię w paru zdaniach kluby 

seniora. Kluby seniora najprościej mówiąc są to miejsca spotkań osób starszych. Są to grupy 

nieformalne, tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych seniorów, choć najczęściej 

wspierane przez jednostki przy których powstają. Większość takich klubów funkcjonuje przy 

organizacjach pozarządowych, ośrodkach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych, parafiach.  

W klubie seniora można się więc spotkać np. z sąsiadem lub sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie 

z nimi spędzić czas w miłej atmosferze. Taka właśnie jest idea klubów seniora. Mają integrować  

i wspierać aktywność osób starszych ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo  

w pobliżu miejsca zamieszkania. W naszej gminie na ten moment funkcjonują już trzy takie kluby: 

jeden przy ośrodku kultury w Gnojnicy Dolnej, który skupia 15 członków i dwa kluby przy ośrodku 

kultury w Niedźwiadzie, jeden z Łączek Kucharskich w którym też jest 15 osób i drugi  

z Niedźwiady, który skupia 25 osób. Kluby te działają dość aktywnie. W ostatniej „Ziemi 

Ropczyckiej” był artykuł na temat działalności klubów seniora. Na pewno państwo się zapoznali  

z tym artykułem. Kluby seniora spotykały się na ogniskach, byli na wycieczce. Jeżeli ktoś nie czytał 

zapraszam do „Ziemi Ropczyckiej”, można się zapoznać z działalnością klubów seniora. Jeżeli 

uchwała „przejdzie” przez nadzór wojewody to po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego wejdzie w życie. Wówczas Burmistrz Ropczyc ogłosi 

informację o możliwości zgłaszania kandydatów, w której określi wzór formularza na którym należy 

zgłosić kandydata oraz termin zgłaszania. Następnie powoła radę seniorów wydając stosowne 

zarządzenie. Pierwsze posiedzenie rady seniorów również zwoła burmistrz. Na tym posiedzeniu rada 

seniorów się ukonstytuuje, wybierze ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego  

i sekretarza. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego po powołaniu Ropczyckiej Rady Seniorów 

zostanie zamieszczona zakładka pod nazwą Ropczycka Rada Seniorów, gdzie będą zamieszczane 

bieżące informacje dotyczące działalności rady seniorów. 
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Radny pan Andrzej Rachwał – przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego 

przedstawił opinię z posiedzenia Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego w dniu 27 września. Po 

przeprowadzonej analizie pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał przedłożone na dzisiejszą sesję 

tj. w sprawie powołania Ropczyckiej Rady Seniorów - projekt 4.7. i w sprawie zmiany uchwały 

Rady Miejskiej z 2011 roku tj. projekt 4.8. 

 

Uchwała w sprawie powołania Ropczyckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu została podjęta przy: 

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

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  

w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania – 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pani Iwona Kozubowska. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wprowadzone zmiany są konieczne  

z uwagi na usprawnienie przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych osobom w podeszłym 

wieku, samotnym, bezdzietnym, chorym i niepełnosprawnym poprzez świadczenie usług w miejscu 

zamieszkania przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej, jak 

również poprzez zapewnienie usług w formie pomocy sąsiedzkiej. Pozostałe zmiany konieczne są  

w celu prawidłowego naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze. Do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie tychże usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 

2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – Kierownik 

Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Niniejsza uchwała określa zasady zarządzania i korzystania z przystanków i dworca autobusowego. 

Przewoźnik składa wniosek z rozkładem jazdy oczekując zgody gminy czyli pana burmistrza na 

korzystanie z tych przystanków. Na dworcu określony jest numer stanowiska odjazdowego oraz 

umieszczany jest rozkład jazdy. Korzystanie z przystanków i dworca jest odpłatne. Za korzystanie  

z przystanków jest 5 groszy za każde zatrzymanie. Za zatrzymanie się na dworcu autobusowym jest 

to 50 groszy. W niniejszej uchwale wśród dotychczasowych przystanków jest 4 nowe przystanki. Są 

to nowo powstałe przystanki na ul. Kolonia, związane to jest z uruchomieniem nowej linii 

autobusowej Ropczyce – Sędziszów, która będzie przebiegała przez ulice: Wyszyńskiego, Szkolną, 

Sucharskiego i Kolonię do Sędziszowa. 

 

Radny pan Jan Ździebko mówił, że rozumie, iż poprzez to działanie znikają wszystkie dziwne 

przystanki np. na skrzyżowaniach, zatrzymania będą się odbywać na dworcu autobusowym. Wyraził 

bardzo duże zadowolenie z takiego działania.  
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Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Ropczyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

położonej w Ropczycach, działka 1829/2 - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

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

gruntowej niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce, jako działka 

ewidencyjna nr 1829/2 o powierzchni ogólnej 0,1333 ha, w tym miejscu był błąd pisarski  

w powierzchni, z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości pod budowę parkingu. Działka stanowi 

własność osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na sprzedaż. Położona jest w Ropczycach w pobliżu 

cmentarza komunalnego i przylega bezpośrednio do działek stanowiących własność Gminy 

Ropczyce, które razem mogą być wykorzystane do urządzenia parkingu. 

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 1829/2 

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

 

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

Ropczyce” – Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju – pan Robert Kuraszkiewicz. 

Niniejsza uchwała dotyczy kolejnej zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce. 

Wynika to z tego, że wspólnota mieszkaniowa Armii Krajowej 8 i 9 złożyła wniosek w ramach 

naboru organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, dotyczy on 

termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Ten wniosek został złożony. Podczas ostatniej 

zmiany zakres szczegółowy, finansowy tej inwestycji nie był znany. Wspólnota prosiła, żeby 

uaktualnić tą inwestycję, to pozwoli im uzyskać w trakcie oceny merytorycznej przeprowadzonej 

przez asesorów urzędu marszałkowskiego dodatkowe 5 punktów, które być może mogą zdecydować 

o tym, czy wniosek będzie dofinansowywany czy nie.  

 

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

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

 

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

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie gminy na 2016 rok. W projekcie tym zwiększa się dochody 

budżetu o kwotę 82 814,90 zł, jednocześnie zmniejsza się dochody o 100 zł. W tabeli nr 1 

przedstawione są poszczególne zwiększenia i zmniejszenia dochodów. Zmniejszenie dochodów 

dotyczy rozliczenia dotacji jaką otrzymaliśmy związaną z kwalifikacją wojskową. Środki te zostały 

niewykorzystane uwagi na niestawiennictwo osób, które powinny się zgłosić do tzw. służby 

wojskowej, takich osób nie było. Po stronie zwiększenia dochodów kwota 80 000 zł, są to dochody 

związane z odpłatnością dzieci, mieszkających w innych gminach a uczęszczających do przedszkoli 

w gminie. Kwota 1314,90 zł jest to kwota zwrotu kosztów za zniszczone podręczniki, które 

pobierały poszczególne placówki oświatowe. 1500 zł jest to darowizna od firmy na organizację 

dożynek gminnych. W tabeli nr 2 są przedstawione wydatki związane z realizacją tych zadań na 

które zostały przeznaczone dochody, które zostały zwiększone tą uchwałą. W tabeli nr 3 dokonuje 

się przeniesienia poszczególnych wydatków w naszej klasyfikacji w kwocie 159 500 zł. Kwota 

29 000 zł jest związana z przesunięciem zadania inwestycyjnego na budowę boisk wielofunkcyjnych 

o nawierzchni poliuretanowej przy zespołach szkół. Zwiększenie dotyczy wykonania niwelacji 

terenu pod planowane boisko. Przesuwamy z zadania inwestycyjnego Brzezówka, gdzie zostały 
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wykonane oszczędności. Również w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwamy  

w poszczególnych paragrafach wydatkowych nagrody konkursowe w ramach zwalczania narkomanii  

i alkoholizmu. Również w dziale oświata w związku ze zmianami organizacyjnymi od 1 września 

zwiększają się środki na wynagrodzenia w świetlicach związane z przesunięciami pomiędzy 

placówkami oświatowymi. 

 

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

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 września w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał oznaczone w porządku obrad na dzisiejszą sesję tj. 4.12. do 4.18.. 

 

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

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 

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

(wolne środki) - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zwiększenia wydatków w kwocie 432 000 zł. Zwiększenie dotyczy 

wypracowanej nadwyżki budżetowej z 2015 roku. Nadwyżkę tą przeznacza się na poszczególne 

zadania, które są wykazane w tabeli nr 1. Kwotę 120 000 zł przeznacza się na termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w gminie Ropczyce w celu wykonania projektów wykonawczych 

na tym zadaniu. Kwotę 212 000 zł wcześniej pożyczoną z Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji 

oddajemy, wcześniej była pożyczona na zadanie modernizacja basenu, która została już wykonana. 

Kwota 40 000 zł przeznaczona jest w dziale oświaty na remont parkingu przy Przedszkolu 

Publicznym nr 2 oraz kwota 60 000 zł jest przeznaczona na remont pomieszczeń w urzędzie 

miejskim w ewidencji ludności oraz pozostałe zakupy związane z remontami. Równocześnie 

zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o tą kwotę 432 000 zł, która była przeznaczona na 

pokrycie planowanych rozchodów budżetu gminy. Zwiększa się planowane przychody budżetu  

o kwotę 432 000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu. Równocześnie w tabeli nr 2 proponuje się w budżecie gminy Ropczyce na 2016 

rok zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 500 000 zł poprzez zmniejszenie wysokości 

planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Kwota 500 000 zł również wynika z wypracowanych 

wolnych środków z 2015 roku i równocześnie ta kwota zwiększa wolne środki z nadwyżki środków 

pieniężnych. W tabeli nr 2 przedstawione są zwiększenia tych kwot. Jednocześnie zmniejsza się limit 

zobowiązań o kwotę 500 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok (wolne środki) została podjęta 

przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.14. 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 jakie zostały dokonane w przeciągu ostatniego kwartału zmieniają się 

założenia i kwoty dotyczące załącznika nr 1, który macie państwo przedstawiony. Załącznik nr 2 nie 

ulega zmianie, gdyż nie wykazujemy żadnych przedsięwzięć, które gmina Ropczyce realizuje  

w 2016 roku.  

 

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

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

4.15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie 

wydatków inwestycyjnych na 2017 rok - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 
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Projekt dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych. 

Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2017 roku środków finansowych w łącznej kwocie 

43 000 zł na zadanie  pn. „Projektowanie i budowa PP wraz ze żłobkiem w Lubzinie”. Środki te 

zostaną przeznaczone na opracowanie projektów budowlanych wykonawczych celem 

rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy w 2016 roku a w 2017 będą zaciągnięte 

zobowiązania finansowe. Źródłem pokrycia zobowiązań o których mowa będą w budżecie 2017 roku 

dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych. Projekt 

uchwały upoważnia burmistrza do zaciągnięcia takiego zobowiązania w 2016 roku oraz upoważnia 

burmistrza do podpisania umowy na realizację wymienionego zadania „Projektowanie i budowa PP 

wraz ze żłobkiem w Lubzinie”. 

 

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

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

4.16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie 

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

Projekt dotyczy również zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2017 rok. W projekcie postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2017 roku 

środków w łącznej kwocie 56 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Mickiewicza z ulicą Witosa i Najświętszej Marii Panny w Ropczycach”. Źródłem pokrycia 

zobowiązań w budżecie 2017 roku również będą dochody własne gminy z tytułu podatku od 

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

zaciągnięcia zobowiązania w 2016 roku oraz podpisania umowy. Koszty będą potrzebne na mapy 

geodezyjne, opracowanie projektu. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał - panie burmistrzu, prosiłbym o wyjaśnienie bo pan ma większą wiedzę 

na ten temat, jakie są realne szanse terminowe powstania tego skrzyżowania, czyli ronda. Jakie mogą 

być problemy z tym związane i ewentualnie terminowo, kiedy to może nastąpić.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – chcielibyśmy jak najszybciej to rondo wybudować bo 

ono dzisiaj nastręcza trudności dla wszystkich kierowców i jest również niebezpiecznym 

skrzyżowaniem ulic gminnych i powiatowych w godzinach szczytu, przyjazdów młodzieży do szkół 

średnich i również w godzinach zakończenia pracy. Ta obwodnica północna, która łączy ulicę 

Przemysłową czyli Czekaj taką najkrótszą drogą wiedzie do tego skrzyżowania i też są te godziny 

między 15 a 16 bardzo trudne do skomunikowania się. Kiedy możemy to realnie wybudować? 

Chciałbym, żeby w drugiej połowie przyszłego roku ale wątpię dlatego, że po pierwsze obawiam się, 

że zajęcie terenu osób prywatnych, fizycznych w rejonie tego skrzyżowania spowoduje zastosowanie 

w skrócie specustawy. Jeśli do tego nie dojdzie jeszcze dochodzi obawa o to, że samorząd powiatu 

nie zgodzi się na wdrożenie tej modernizacji przed upływem okresu 5 lat od modernizacji ulicy 

Witosa i Najświętszej Marii Panny na którą to modernizację otrzymali dotację z Unii Europejskiej. 

To jest interpretacja taka z ich strony już dziś. Ja uważam, że jest nad wyraz nieuzasadniona ale 

trzeba by z prawnego punktu widzenia do tego podejść lub zapytać wprost nawet nie tyle urząd 

marszałkowski co ministerstwo rozwoju czy zachodzi ten przypadek, więc trzeba tu uczciwie 

powiedzieć projektujemy, chcielibyśmy żeby jak najszybciej ten projekt miał pozwolenie na 

budowę, chcielibyśmy to w drugiej połowie roku przyszłego budować ale jak się nie uda to taki 

naprawdę realny termin to jest druga połowa 2018 roku, odpowiedź taka prawdziwa.  

 

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

2017 rok została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku  

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

Projekt dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków bieżących na 2017 rok. 

Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2017 roku środków finansowych w łącznej kwocie 69 

000 zł na wydatki związane z wykonaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ropczyce dla obszaru w rejonie ul. Zielonej. Wydatki dotyczą 

konieczności podpisania teraz umowy, aby te wszystkie dokumenty, projekty mogły być już teraz 

wykonane, chodzi tu teren dawnego dworca PKS. Źródłem pokrycia zobowiązań również będą 

dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Projekt 

uchwały upoważnia burmistrza do zaciągania zobowiązań w 2016 roku oraz upoważnia do 

podpisania umowy na realizację wyżej wskazanego zadania.  

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków bieżących na 2017 

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

4.18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/246/16 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2016 roku - Skarbnik 

Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmiany uchwały XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 

2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów 

Gminy Ropczyce w 2016 roku. Uchwała ta otrzymuje brzmienie: Zaciąga się kredyt długoterminowy 

w kwocie 3 980 912 zł na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2016 roku. 

Poszczególne raty w poszczególnych bankach przedstawione są w kolejnym zapisie tego projektu 

uchwały. Wcześniej w uchwale widniała kwota 4 480 912 zł. Jest to różnica wprowadzona 

wcześniejszą uchwałą wolnych środków 500 000 zł, które zmniejszały zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego w 2016 roku. Planowany kredyt zostanie uruchomiony na podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Projekt uchwały również upoważnia burmistrza do podpisania 

umowy z bankiem, który zostanie wyłoniony w trybie przepisów ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2022. Zobowiązanie zostanie również pokryte  

z dochodów gminy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od 

środków transportu. Projekt uchwały upoważnia również burmistrza do podpisania weksla in blanco 

dla banku wyłonionego w trybie przetargu, będącego zabezpieczeniem kredytu wcześniej 

wskazanego. Okres zabezpieczenia również przypada na lata 2017-2022. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 

sierpnia 2016 r. 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. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, szanowne 

prezydium, Wysoka Rado, szanowni państwo sołtysi i przewodniczący osiedli, kadro kierownicza! 

Jak zawsze kilkanaście zdań dotyczących upływu czasu. Od ostatniej sesji sierpniowej mamy koniec 

września, 30 września, i wchodzimy w okres typowej jesieni gdzie zbliżamy się do końca prac 

inwestycyjnych na wielu różnych inwestycjach. A w listopadzie będziemy bardziej pracowali na 

dokumentach pod kątem przyszłego roku, przygotowując się do uchwalenia stosownych podatków, 
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do przygotowania projektu budżetu na przyszły rok, kilka różnych zadań, które będą w przyszłym 

roku realizowane. Wszystkie bieżące sprawy administracyjne jak zawsze są prowadzone bez 

względu na porę roku i mijające miesiące. Czas, jakby, w samorządach wyznacza cykl pracy.  

W związku z tym jeśli mowa na przykład o infrastrukturze drogowej to jak zawsze wrzesień, 

październik kończymy inwestycje. W chwili obecnej prowadzone są jeszcze trzy, cztery 

poważniejsze inwestycje drogowe i to będzie w zasadzie zakończenie poważnych prac drogowych. 

A naprawy dróg, remonty to do śniegu. W chwili obecnej większa inwestycja - budowa chodnika  

w centrum Łączek, w sumie środki marszałkowskie i nasze razem 420 tys. zł. Na pewno poprawi to 

bezpieczeństwo młodzieży, dzieci, nie tylko wsiadających do autobusów ale i przekraczających tą 

dość uczęszczaną drogę wojewódzką, rozwiązujemy tam też bezpieczniej krzyżówkę w kierunku 

Małej, Niedźwiady. Sądzę, że zbliżamy się powoli do końca w budowie tego chodnika przy drodze 

wojewódzkiej. W tym celu też złożyliśmy już wstępny wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie pod kątem wspólnej inwestycji w przyszłym roku na projekt, który jeszcze mamy i już 

zlecamy projekt ostatniego odcinka chodnika na tej drodze pomiędzy tym za chwilę dobudowanym 

w końcówce chodnikiem a tu w okolicy OSP w Łączkach Kucharskich. Inna inwestycja drogowa, 

która jest teraz kontynuowana to w kierunku ulicy Masarskiej, w kierunku piekarni na Masarskiej, 

tego centrum po gminnej spółdzielni, mam nadzieję, że do końca października skończymy tą 

inwestycję, włącznie z ostatnią lub przedostatnią ulicą – Pułaskiego. Została dokończona, myślę, że 

ważna modernizacja drogi gminnej w Gnojnicy Woli, trochę przy pomocy środków FOGR-owskich 

czyli Urzędu Marszałkowskiego, pochodzących z opłat za środowisko. To jest kawałek ponad 400 

metrów dobrej drogi, którą być może w przyszłym roku by pasowało przykryć dywanikiem 

asfaltowym żeby była bardziej trwała. Przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek do wojewody do 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, kiedyś znamy go pod tytułem 

programu schetynówek – to jest ulica Przemysłowa wraz z chodnikiem, wraz z drogą rowerową, 

wraz z poboczem pod TIR-y. To byłoby uporządkowanie tej najważniejszej ulicy dla przemysłu. 

Jeśli dostaniemy 50% środków to będziemy to realizować, jeżeli nie dostaniemy to ta ulica jeszcze 2 

czy 3 lata może wytrzymać. Złożyliśmy wniosek na tą ulicę dlatego, że kryteria przyznawania 

punktacji środków finansowych są  bardzo ścisłe i w zasadzie uznaliśmy, że tylko ta droga może 

uzyskać dofinansowanie ale jest ona też ważna z powodu nowych inwestycji, które tam są 

realizowane i jeszcze są tam dalsze szanse na otwieranie terenu inwestycyjnego, o którym 

mówiliśmy na poprzedniej sesji pomiędzy Magnezytami, Mostostalem i torami E30 jak również  

i przyległym terenem do obecnej ulicy Przemysłowej. Również jeśli chodzi o infrastrukturę drogową 

to sporo projektujemy po kątem przyszłego roku i lat następnych. Te projekty są w toku. Będziemy 

otwierali nowe zlecenia przede wszystkim na projekty chodników, tak przy drogach gminnych jak  

i ulicach powiatowych i drogach powiatowych bo pewnie wszyscy zauważamy, że trzeba w tej 

dziedzinie przyśpieszyć. Znacząco przyśpieszyć na terenie naszej gminy i mowa tu jest o chodnikach 

przy naszych drogach, ulicach, przy powiatowych. Trzeba będzie w większym stopniu przyglądnąć 

się nakładom i trochę przyśpieszyć bo dzisiaj chodnik jest bardzo ważnym elementem dla poprawy 

bezpieczeństwa i również jest infrastrukturą oczekiwaną przez mieszkańców, o czym się mówi na 

spotkaniach, zebraniach, więc myślę, że takie tematy projektowe teraz w okresie jesieni, zimą  

i wiosną podejmiemy. W zakresie inwestycji oświetleniowych sądzę, że chyba zaświeciły już nowe 

lampy łączące drogę wojewódzką w Łączkach Kucharskich z naszą drogą na Niedźwiadę w kierunku 

szkoły i ośrodka zdrowia, łączącą również ulicę Zieloną czyli tzw. przysiółek Budy chodzi o to aby 

to wreszcie skomunikować, jest chodnik, oświetlić  i poprawić bezpieczeństwo, i w rynku  

w Ropczycach, koło kościoła aleja Cieśli pewnie będzie wkrótce świeciła i teraz w trakcie budowy 

jest oświetlenie w centrum przy drodze powiatowej w Gnojnicy Woli, również brakujące, ciemne 

odcinki Wierzbowego Miasta, ulicy Sucharskiego są zlecone, pojedyncze lampy, kończymy punkty, 

o które były kierowane do nas wnioski od rad osiedlowych czy sołeckich i tyle nas stać w tym roku 

oprócz spraw projektowych, które przygotowujemy. W przyszłym roku pewnie też bardzo by 

pasowało  więcej środków przeznaczyć na budowę punktów oświetleniowych bo spotykamy się też  



12 

 

z ciągłymi naciskami mieszkańców na dalsze oświetlenie niektórych rejonów osiedli czy dróg. 

Pewnie są to słuszne wnioski. Trudno nadążyć z nakładami finansowymi na realizację tych 

postulatów. Teraz jesień, zima będziemy projektowali żeby znowu na wiosnę móc rozpoczynać 

przetargi. W zakresie infrastruktury drogowej teraz najważniejszy jest przetarg, który sądzę, że  

w ciągu najbliższych dni ogłosimy na zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, 

parkingów. To jest bardzo ważna sprawa żeby na 1 listopada mieć podpisane umowy  

z wykonawcami, bo różnie bywa, czasem bywa to okres jesienny jeszcze piękny a czasami już jest 

śliski, zdradziecki i lepiej mieć firmy, które mają już odpowiadać za to utrzymanie, zwłaszcza 

różnych odcinków dróg i ulic o nachyleniu. We wtorek jestem umówiony tu w urzędzie  

z dyrektorami Generalnej Dyrekcji Dróg oddział rzeszowski. Będziemy rozmawiali  i o kontekście 

autostrady i zjazdach. W okresie miesiąca byłem osobiście na rozmowach z dyrektorem Zarządu 

Dróg Wojewódzkich – rozmowy dotyczące i Łączek i chodników przy tej drodze i modernizacji tej 

drogi i projektowanej przebudowy przynajmniej  odcinka drogi wojewódzkiej na Czekaju od granicy 

z gminą Ostrów do skrzyżowania czy włączeniem do obwodnicy Ropczyc. To są sprawy, które są  

w toku, które naciskamy negocjujemy, piszemy, mówimy. To skomunikowanie trzeba by poprawiać 

bo sami zauważamy, że drogi pod naciskiem wielu pojazdów, ton, choćby teraz kampania 

cukrownicza już się zaczęła, intensywność dojazdu, dużego nacisku ponad 30 ton na oś powoduje 

koleiny na tej drodze wojewódzkiej na odcinku od obwodnicy do cukrowni. Droga wytrzyma jeszcze 

rok, dwa, trzeba by ją pilnie modernizować a może przebudować dodając kolejne pasy pod górę  

i bardziej łącząc tą dzielnicę przemysłową z Ropczycami, bo Czekaj też trzeba rozwijać co 

zauważamy. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową i chodnikową to tyle. Jeśli państwo radni czy 

sołtysi mieliby jakieś pytania czy pomysły to później. Sugestie, pomysły w różny sposób wpływają 

czy to w postaci protokołów z osiedli, z rad sołeckich czy osiedlowych. Uwzględniamy te wszystkie, 

różne wnioski i przygotowujemy się do realizacji. W zakresie inwestycji kubaturowych, myślę, że 

zdążymy przed przyjściem zimy zrealizować umowy, dotyczy to głównie w tym roku budynków 

wielofunkcyjnych. I tak; Lubzinę już wyposażamy w sprzęt, który w drodze przetargu był 

zamówiony, budynek był rozbudowywany. Brzezówka chciałbym żeby Wysoka Rada jeśli zechce 

przed przyszłą sesją mogła ten budynek zobaczyć, firmy zejdą już z budynku z prac, które są 

wyznaczone umową ale dopiero przyszły rok to możliwość oddania do użytku tego budynku 

wielofunkcyjnego. Budynek zaplecza na stadionie w Gnojnicy jest zrealizowany etap zamknięty,  

w przyszłym roku chcielibyśmy oddać do użytku. W trakcie jest modernizacja domu kultury  

w Witkowicach. Też za miesiąc przed sesją chciałbym żebyśmy podjechali, zobaczyli i inne 

inwestycje większe, które były zrealizowane, ulicę Masarską, o której przed chwilą mówiłem. Te 

inwestycje są w trakcie. W trakcie są również 2 boiska sportowe, wielofunkcyjne o nawierzchni 

sztucznej. Mam nadzieję, że pogoda w październiku jeszcze pozwoli położyć tam nawierzchnię, 

podbudowy są przygotowywane – Gnojnica Wola i Mała. Opóźniło się to o miesiąc, dziś 

powinienem Wysokiej Radzie zameldować, że zostały oddane do użytku ale pierwszy przetarg nie 

wyszedł. Zaczyna być problem z wykonawcami. Widzimy już problem z pracą pracowników, 

zwłaszcza mężczyzn, firmy budowlane skarżą się, że nie mogą przerobić różnych robót bo nie mają 

pracowników, tu już zaczyna się rynek wykonawcy i będzie to kosztowniejsze, trzeba się z tym 

zgodzić. Projektujemy halę sportową, projektujemy również jak wcześniej była mowa  

o zabezpieczeniu środków finansowych przedszkole w Lubzinie, projektujemy szkołę w Brzezówce, 

projektujemy kanalizację, wodociągi, uzbrojenie terenów tych, które są w ramach szczegółowego 

planu zagospodarowania przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Tych projektów jest dużo  

i część z nich służyłaby już w przyszłym roku pod inwestycje. Dzisiaj Wysoka Rada zabezpieczyła 

środki również pod ostatnie projekty techniczne pod termomodernizację pozostałych 12 obiektów. 

Mówię pozostałych 12 bo jeden obiekt, wspomniany wcześniej Witkowice dom kultury i OSP 

termomodernizacja już się rozpoczęła. Pozostałe 12, dla wiadomości radnych postaram się 

przypomnieć, dla których projekty muszą być gotowe na koniec lutego żeby najpóźniej w marcu 

ogłaszać przetargi na termomodernizacje, dotyczyć to będzie takich szkół jak Lubzina, Czekaj, 
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Niedźwiada Dolna, Niedźwiada Górna i Witkowice oraz obiektów OSP takich jak Okonin, 

Niedźwiada, Chechły, Witkowice wymieniałem wraz z budynkiem domu kultury, dom kultury  

w Ropczycach, budynek ten, może coś zgubiłem. Dostaliśmy na tą termomodernizację, umowy 

chyba podpiszemy w przyszłym tygodniu, 5 340 000. Trzeba będzie z własnych środków wyłożyć, 

we wniosku jest 1 000 000, ale sądzę, że dojdą prace, które już gospodarze tych obiektów wskazują  

i trzeba będzie uznać i wprowadzić do specyfikacji przetargowej, więc sądzę, że trzeba się 

przygotować, że do termomodernizacji trzeba będzie ze środków naszych około 2 milionów dołożyć. 

Ale znacząco poprawimy tą bazę, zabezpieczymy znowu na lata, pomniejszymy koszty ogrzewania, 

pomniejszymy również koszty publicznej emisji, to o czym była mowa przy uchwalaniu programu 

niskiej emisji. Ochrona środowiska też jest ważna i przy okazji poprawi się estetyka. To jest zadanie 

przygotowywane teraz projektowo, finansowo pod koniec tego roku i na początku przyszłego roku. 

Ścigamy się z czasem jeśli chodzi o projekt wodociągu przede wszystkim w Łączkach Kucharskich, 

kanalizacji Gnojnica bo będą otwierane kolejne działania i obszary w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Chcielibyśmy mieć przygotowane dokumenty pod złożenie wniosku. 

Będziemy liczyć na dotacje tak jak przy termomodernizacji, bo trzeba łączyć środki finansowe, 

wtedy można więcej. Uzyskaliśmy jako gmina dofinansowanie do e-urzędu programu 

informatycznego na sprzęt komputerowy i oprogramowanie, kwota ponad 400 tys. zł, wspólnie  

z Wielopolem, 400 to dla Ropczyc, więc sporo będziemy mogli zrobić w tym zakresie. Teraz 

przygotowujemy się do złożenia wniosku na OZE czyli odnawialne źródła energii. Do dzisiejszego 

dnia upływa termin składania ankiet, propozycji od mieszkańców. Już chyba złożonych jest ponad 

250 wniosków. Na pewno to za mało żeby złożyć skuteczny wniosek tylko dla naszej gminy. Pewno 

będziemy w poniedziałek, wtorek rozmawiali w gronie zainteresowanego tym działaniem 

kierownictwa by być może zaprosić do współpracy do wspólnego złożenia wniosku z rolą 

koordynującą gminy Ropczyce, dla Ostrowa, Wielopola, może Iwierzyc. Wtedy wniosek miałby 

dużo większe szanse na pozyskanie dotacji czyli uzyskanie dużo większej ilości punktów, ciekawa 

propozycja, zobaczymy. Gdyby doszło do efektywnego złożenia wniosku najprawdopodobniej 

stosowny referat który by się tym zajmował trzeba by pewnie powiększyć bo to byłoby mnóstwo 

pracy. Każdy dom to jest jakby oddzielna inwestycja, a tych domów będzie bardzo dużo, kwestia nie 

tylko rozliczeń, praca będzie duża dla wszystkich, tych którzy będą przygotowywali, realizowali jak 

również i dla budżetu – rozliczenie. Być może warto skutecznie powalczyć o dofinansowanie. Jeśli 

jestem przy możliwości uzyskania środków w tym roku to myślę, że jest duża szansa żebyśmy 

pozyskali środki na program rewitalizacji to o czym była mowa o dworcu PKS-u, o tym rejonie. To 

nie będą duże pieniądze ale każde 50 tysięcy się liczy. Tutaj są uzupełnienia do wniosku i być może 

dofinansowanie dostaniemy. Jesteśmy bardzo blisko uważam na 95% do otrzymania dotacji na 

doposażenie szkół w pracownie komputerowe również inne zakupy, które umożliwią poprawę 

wyników nauczania. Nie chodzi o wszystkie szkoły tylko o te szkoły, które miały gorsze wyniki  

w określonym poziomie nauczania. Trochę niesprawiedliwe, bo jak byli gorsi, mieli gorsze wyniki to 

teraz dostaną szanse dosprzętowienia, a ci co byli dobrzy czy jeszcze lepsi tej szansy nie dostają. To 

nie my decydujemy, my mogliśmy tylko złożyć wnioski. Jeśli otrzymamy środki finansowe to 

bardzo się będziemy z tego cieszyć. Jeśli jestem przy pozyskiwanych środkach finansowych, które 

mamy na ten rok zapewnione, nie do realizacji ale zapewnione czyli przyznane, to chciałbym 

pochwalić pana prezesa Środę, że jego współpracownicy i on sam podpisali umowę na 

dofinansowanie rozbudowy i modernizację oczyszczalni ścieków na kwotę podobną jak gmina na 

termomodernizację, 5 390 000 zł. Taka rozbudowa i modernizacja będzie kosztowała kwotę 2 razy 

większą ale bez tej rozbudowy i bez tej modernizacji trudniejsze byłoby przyłączenie instalacji 

sanitarnej z tych osiedli i wsi, które chcemy w najbliższej przyszłości kanalizować. A mamy gotowe 

projekty i wnioski na kwotę prawie 20 milionów złotych i też czekamy na możliwość skutecznego 

złożenia wniosku o środki finansowe. Więc dla PUK-u, dla pana prezesa Środy 3 lata intensywnej 

pracy żeby tą umowę zrealizować i znowu wtedy możemy powiedzieć, że oczyszczalnia na 

najbliższe 20 lat jest oczyszczalnią nowoczesną, spełniającą standardy ochrony środowiska by nie 
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płacić większych kar za niespełnienie norm środowiskowych. Z tego punktu widzenia modernizacja 

jest niezbędna. W tym „wrogim” środowisku instalacje, urządzenia szybciej się dekapitalizują. Już 

chyba upłynęło 17 lat od oddania tej oczyszczalni ścieków do użytku, czas bardzo szybko leci, 

pamiętam jak dziś pana prezesa Środę jak był kierownikiem budowy tejże instalacji i pamiętam 

osoby, które były zaproszone do oddania tej inwestycji na owe czasy bardzo ważnej, trudnej  

w realizacji i już ją musimy modernizować, rozbudowywać. Podobnie jak w roku ubiegłym czy  

w tym modernizowany i kończony basen kryty. To są takie inwestycje, których czas modernizacji 

jest krótszy niż innych obiektów. W zakresie innych działań,  dużo wydajemy decyzji 

lokalizacyjnych, decyzji o warunkach zabudowy na budownictwo mieszkaniowe, gospodarcze, 

usługowe. To bardzo cieszy, że przejeżdżając przez nasze wioski, nasze osiedla widzimy powstające 

domy mieszkalne w większości ale i inne. Gdybyście państwo mieli kiedyś czas, byli w innych 

rejonach Polski czy nawet i Podkarpacia ale przede wszystkim w innych rejonach Polski to 

zobaczycie, że przejeżdżać będziecie przez wioski i zobaczycie jedną, dwie budowy a u nas na 

jednym przysiółku można zobaczyć jedną, dwie budowy. Mówię to w kontekście tego, że czasami 

lubię gdzieś pojechać na dwa, trzy dni, jak wiecie biorę rower i podglądam inne szkoły, drogi, 

mosty, wioski, osiedla i powiem tak, absolutnie jestem dumny i możemy być zadowoleni, że tak 

intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe na terenie naszej gminy. Nie jest to nasza jakaś 

wielka zasługa, to jest zasługa ludzi, są aktywni, znajdują pieniądze,  być może zarabiają za granicą, 

ale być może są mobilni tu w kraju i stać ich na te budowy, w terenach, w których ja osobiście nie 

chciałbym się budować czyli gdzieś na przysiółkach wsi. Ale się bardzo cieszę, że oni tam budują bo 

dzięki temu raczej pewność jest nauczycieli, że będą mieli pracę w oświacie, w szkołach, które są  

i to jest ta podstawa, że nie są zagrożone likwidacją nasze szkoły i że liczbę dzieci w klasach mamy 

mniej więcej stałą. To jest ważne. Chcemy żeby tu w urzędzie robić wszystko by nasze służby, które 

przygotowują decyzje o warunkach zabudowy były przyjazne, żeby nie odsyłać ludzi z kwitkiem 

tylko im pomagać, zachęcać, podpowiadać. I to co mówię w tej chwili to jest wciąż przesłanie do 

naszych pracowników w urzędzie, w jednostkach organizacyjnych bo nie tylko urząd gminy wydaje 

decyzje pod budowę domów i obiektów gospodarczych czy usługowych ale również powiat, również 

jednostki organizacyjne. Dzisiaj by uzyskać pozwolenie na budowę trzeba najpierw uzyskać zgodę 

na przyłącz energetyczny, wodny, kanalizacyjny i przyjazne środowisko właśnie pozwala lokować te 

inwestycje. I tak musi być żeby inwestorzy, mieszkańcy czy inni nie uciekali z naszego terenu, by 

tak było jak mówię, że miło jest przejechać przez wieś, osiedle i zobaczyć fundamenty, budowane 

czy wykończane domy. W tym zakresie jeśli chodzi o referat gospodarki przestrzennej to tyle. 

Również nowy pan prezes PEC-u podjął działanie, które było przygotowywane, wymianę komina, 

musi się spieszyć żeby zdążył przed 15 października bo to jest umowy termin uruchomienia ciepła. 

Myślę, że sobie z tym poradzi. Ma zadanie poważniejsze, bardzo trudne, przygotować się do 

złożenia wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego, do wymiany infrastruktury 

doprowadzającej ciepło do bloków na osiedlu świętej Barbary i na osiedlu Północ. To również 

zadanie, które będzie kosztowało kilka milionów złotych. Jest szansa uzyskać dofinansowanie  

w granicach do 80 czy nawet 85% kosztów kwalifikowanych czyli realnie 70% kosztów. Z resztą 

byśmy sobie poradzili. Bo tak jak i PEC-owi tak i PUK-owi w rozbudowie oczyszczalni ścieków 

musimy pomóc, to jest oczywiste, w zabezpieczeniu środków własnych. Te przedsiębiorstwa są dużo 

mniejsze niż rzeszowskie, chodzi skalę, chodzi o dochody, nie ma możliwości żeby podołać takim 

inwestycjom bez wsparcia gminy z podatków czy z innych środków. Byłaby to wielka sprawa gdyby 

się udało uzyskać  kilka milionów złotych na modernizację tej sieci od sieci głównej do sieci 

rozdzielczej w blokach. Ta sieć ma trzydzieści, czterdzieści lat i jest już zdekapitalizowana i będą co 

roku wypadały coraz większe awarie a więc koszty, koszty naprawy, przebudowy i tego byśmy 

uniknęli i również wprowadzilibyśmy tą infrastrukturę i do indywidualnego rozliczenia każdej 

wspólnoty, na co oczekują te wspólnoty. To jest możliwe ale dużo pracy przed prezesem Dulianem  

i jego współpracownikami, ale też przed wszystkimi naszymi służbami bo w tym zadaniu muszą 

pomóc wspólnoty blokowe, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, jak również nasi współpracownicy 
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w urzędzie aby na czas przygotować dobrą, pełną dokumentację. Prezes TBS-u złożył wczoraj 

wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego również o kwotę kilku milionów złotych na budowę 

bloku, który w sensie projektowym jest gotowy z pozwoleniem. Wniosek jest drugim wnioskiem. 

Pierwszy przepadł. Do trzech razy sztuka. Jeśli do marca będzie decyzja pozytywna to na wiosnę 

prezes TBS-u może budować kolejny blok – 24 mieszkania na wynajem, bardzo potrzebne  

i oczekiwane. Jakby realizujemy jeszcze zarządzenie poprzedniego rządu i wchodzimy w te środki 

preferencyjne, które były zadysponowane na 10 lat ustawą sejmową z ostatniego roku poprzedniego 

rządu. Jeśli nie uzyskamy, będziemy próbowali starać się o środki finansowe na budowę tego bloku, 

na który mamy pozwolenie, lokalizację i wszystkie przyłącza są gotowe, z programu który ogłasza 

nowy rząd czyli narodowy program mieszkaniowy. Ten narodowy program mieszkaniowy jest 

kuszący ale jak będzie z wdrożeniem do realizacji to zobaczymy. Wolałbym aby ten wniosek był 

skuteczny. Sądzę, że nie trzeba wiele TBS-owi pomóc w budowie tego bloku ale zakładam, że jakieś 

pięćdziesiąt, sto tysięcy będzie potrzebne żeby uzyskać punkty w ocenie tego wniosku w Banku 

Gospodarstwa Krajowego. W tym rejonie inwestor rzeszowski, który kupił nieruchomość 50 arów  

w ramach szczegółowego planu zagospodarowania już prawie ma gotowy projekt bloku, zakłada, że 

w październiku złoży wniosek o pozwolenie na budowę do samorządu powiatowego i mam nadzieję, 

że ruszy z budową pierwszego bloku wczesną wiosną. A więc rozwój mieszkaniowy w tym rejonie 

byłby widoczny, to jest bardzo potrzebne, w synchronizacji z oddaniem do użytku uroczystym,  

w marcu, Aero Gearbox czyli firmy bardziej znanej u nas pod hasłem Rolls Royce i możliwymi 

następnymi inwestycjami na Czekaju, mam nadzieję, że realnymi jeśli chodzi o inwestycję na 20 

hektarach za cukrownią, to budowa mieszkań w sensie blokowym czy domów jest bardzo potrzebna. 

Jeśli chodzi o inne, wrażliwe, działy gminy to w zakresie pomocy społecznej praca jak co dzień 

związana z wydawaniem wielu decyzji na różne świadczenia. To są znaczące środki, które dzisiaj 

przechodzą przez pomoc społeczną, myślę, że bardzo duże. Mam nadzieję, że zostaną dobrze 

wykorzystywane przez mieszkańców naszej gminy. Podam przykład, który jest dla mnie dość 

znamienny. Kilka dni temu otrzymałem pismo pani wojewody z wykazem wszystkich gmin 

województwa Podkarpackiego o zwiększeniu środków na elementy zasiłków rodzinnych gdzie była 

sumaryczna kwota 27 milionów zł i równocześnie dzień wcześniej otrzymałem telefoniczną 

informację, że dla województwa Podkarpackiego na infrastrukturę drogową minister do spraw 

administracji i cyfryzacji przeznacza 7 milionów zł. To jest różnica, tu 27  na pomoc społeczną  

i tylko na zwiększenie, nie na cały rok, tylko na zwiększenie żeby wystarczyło do końca roku w tej 

dziedzinie, a drugiej strony na budowę, modernizację dróg i ulic 7 milionów na całe Podkarpacie. 

Więc nie wiem czy za dużo pieniędzy nie inwestujemy w szeroko rozumianą pomoc społeczną bo 

gdybym tylko państwu przeczytał to co w tym miesiącu wrześniu u nas w gminie wydaliśmy na jakie 

grupy zasiłków i jakie pieniądze to byście państwo zobaczyli, że są to naprawdę duże kwoty. Byle 

tylko dobrze wykorzystywane to będzie to ten kapitał społeczny czyli inwestycja w ludzi i dobrze ale 

apeluję monitorujmy to, nie tylko pracownicy i pani dyrektor gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

ale wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani, radni, sołtysi i przewodniczący osiedli odpowiadamy nie 

tylko za inwestycje ale również za sprawy związane z efektywnym wydawaniem pomocy publicznej. 

To są pieniądze państwowe, częstokroć niektóre zasiłki są wspierane z naszych jako udział własny 

więc chcielibyśmy żeby trafiały na dobry cel.  Również wrzesień to intensyfikacja takiej pracy  

u podstaw w domach kultury, w bibliotekach; to jest tworzenie stałych form pracy, to jest 

rozpoczynanie pracy kulturalno oświatowej na okres jesienny. W miesiącu wrześniu myślę, że 

uczciliśmy pamięć pomordowanych w Katyniu, Miednoje i w innych miejscach kaźni narodowej pod 

Dębami Katyńskimi przy Zespole Szkół nr 1 ładnym apelem przygotowanym przez Zespół Szkół nr 

1 przy udziale samorządu. I również przygotowujemy się do różnych ważnych wydarzeń w miesiącu 

październiku; to Dzień Edukacji Narodowej, to okazjonalne uroczystości jak 40-lecie, jubileusz 

Centrum Kultury, jubileusz 20-lecia Szkoły Muzycznej. Nie będą to nadzwyczaj ekskluzywne 

uroczystości ale warto zaznaczyć te ważne daty i pod tym kątem jednostki te się przygotowują.  

W zakresie spraw oświatowych miesiąc wrzesień to też wdrażanie całej procedury programowej. 
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Myślę, że wszystkie szkoły już na dobre funkcjonują. Umówiłem się z dyrektorami, że w każdej 

szkole, w każdym przedszkolu będę w miesiącu wrześniu osobiście, że będą mogli dyrektorzy  

z każdym problemem już indywidualnie się podzielić oprócz narad, które tu zwykle są raz na kwartał 

z dyrektorami szkół czy jak trzeba to i częściej. Za wyjątkiem dwóch szkół już byłem we wszystkich 

tych jednostkach. Problemy, które są nie są na tyle złożone żeby stanowiły dla samorządu większy 

problem. Jestem bardzo zadowolony z dyrektorów naszych placówek oświatowych; i szkół,  

i przedszkoli, wszyscy są bardzo obowiązkowi, bardzo skuteczni w prowadzeniu placówek 

oświatowych. Niektóre szkoły, które są po ostatnich inwestycjach i modernizacjach, są chlubą 

swoich miejscowości. Ostatnio byłem, kilka dni temu na przykład w Gnojnicy Dolnej. Muszę panie 

radny i panie sołtysie pogratulować, naprawdę jak się chodzi po szkole, ogląda się kuchnię, 

stołówkę, salę gimnastyczną, zaplecza sali gimnastycznej, sale lekcyjne, bo zazwyczaj jak jestem 

półtorej godziny to wchodzę na lekcję, rozmawiam z nauczycielami, w obecności dyrektora,  

z dyrektorem, rozmawiam z konserwatorami, z kucharkami itd., pytam rodziców jak ich spotkam co 

sądzą, co widzą, więc myślę, że sami to zauważacie, że naprawdę jeśli chodzi o tą infrastrukturę to 

jesteśmy na dobrym poziomie, są świetlice co jest ważne, są kuchnie w wielu szkołach czy 

dowozimy dożywianie - tak, że jestem zbudowany. Myślę, w przededniu dnia nauczyciela, że nasi 

nauczyciele są też bardzo odpowiedzialni, zaangażowani, sami państwo widzicie, że  

i w przedszkolach robią co mogą żebyśmy wszystkie dzieci chętne w przedszkolach pomieścili, żeby 

warunki przedszkolne były jak najlepsze, nie ma jakiś grup rodziców niezadowolonych czy  

z nieprzyjęcia dzieci do przedszkoli czy z prowadzonych szkół. Jeśli teraz dojdzie poprawa bazy  

w związku z termomodernizacją, jeśli jeszcze dosprzętowimy w związku z być może pomocą 

europejską, o której przed chwilą mówiłem, prowadzimy również łączymy możliwości sponsoringu 

z wyposażeniem szkół, to naprawdę jest wszystko dobrze. Jest ten kontekst reformy i likwidacji 

gimnazjum, nie jest to takie przerażające dla naszej gminy, generalnie się tego nie obawiamy, 

poradzimy, ale na pewno będą napięcia na linii nauczyciele, którym być może nie wystarczy godzin 

do pełnego etatu,  ta obawa jest. Byłyby potrzebne środki żeby rozwinąć jeszcze nauczanie 

indywidualne, żeby rozwinąć jeszcze zespoły oświatowe tematyczne edukacyjne. Wtedy być może 

można by bezstresowo rozwiązać ten problem reformy zwłaszcza w pierwszych dwóch, trzech 

latach. Ale myślę, że w przededniu Dnia Edukacji Narodowej kadra nauczycielska naszej gminy,  

a jest ponad 500 nauczycieli, o czym wcześniej mówiliśmy, i 170 pracowników administracyjno 

technicznych nie powinna się obawiać zagrożenia z tytułu przygotowywanej reformy oświatowej. 

Jeśli ona przyczyni się tylko do poprawy poziomu edukacji to jest dobrze, czy tak będzie to nie 

możemy tego komentować bo w ogóle nie znamy programów jakie będą przypisane, tego jeszcze nie 

ma, nie ma również projektów ustaw. Chciałbym jeszcze jeden fragment państwu przytoczyć z tej 

jakby polityki dużej, która dochodzi do nawet małych Ropczyc, w kontekście wypowiedzi ostatnio 

wicepremiera Mateusza Morawieckiego przed wzmocnieniem jego funkcji o również stanowisko 

ministra finansów. Gdy 2 tygodnie temu wicepremier Morawiecki wyjeżdżał do Anglii. Miał taki 

wywiad na antenie ogólnopolskiej z redaktorem Romanowskim, który oczywiście pyta pana 

premiera jaki jest cel jego wizyty w Wielkiej Brytanii. Pan premier odpowiada i przytoczę to jego 2 

zdania, które dotyczą Ropczyc, a komentarz zostawiam państwu już taki w myślach. Pan premier 

odpowiada po co jedzie do Wielkiej Brytanii; chcę spotkać się z funduszami inwestycyjnymi,  

z bankami, z funduszami emerytalnymi powierniczymi czyli z przedstawicielami świata finansów ale 

również firm takich chociażby jak Rolls Royce, która głównie produkuje silniki samolotowe, to 

jedna z takich inwestycji, które przyciągnęliśmy i już i chcemy je wzmacniać w Ropczycach na 

Podkarpaciu, konkretna, bardzo dobra, ciekawa, wysoka wartość dodana inwestycja, z której bardzo 

się cieszę. Ja się też cieszę, że pan premier zauważył tą inwestycję i jest z niej dumny, myślę, że my 

Ropczycanie też powinniśmy być dumni aczkolwiek chcę przypomnieć tylko, że umowa budowy tej 

inwestycji została podpisana początkiem sierpnia ubiegłego roku a wybory parlamentarne odbyły się 

chyba w listopadzie czy w październiku. Budowa tej inwestycji zaczęła się dokładnie w listopadzie, 

wtedy kiedy się formułował dopiero rząd, ale dobrze, że pan premier zauważa, że się cieszy z tej 
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inwestycji, że ją przyciągnęli i że chcą ją wzmacniać. Ja uważam tylko, że my w skrócie mówimy 

Rolls Royce bo to dociera do świadomości natomiast jest to tak naprawdę inwestycja Safrano firmy 

francuskiej to jest wiodąca spółka współinwestor, Rolls Royce jest drugim jakby dołączonym 

inwestorem. I jeśli rząd będzie mógł spowodować, że ta firma będzie się jeszcze szybciej rozwijała 

to bardzo miło. Chcę zaznaczyć, że ważne są takie inwestycje jak właśnie ta inwestycja  

w Ropczycach i byłoby dobrze żeby ta współpraca z samorządami rządu była trochę taka bardziej 

transparentna bo na dziś to wygląda tak, że komunikacji nie ma, jest tylko przepływ jakiś informacji 

i próba przypisania sobie z tego tytułu jakiś honorów, a resztę to już pozostawiam państwu. Jeszcze 

dwa, trzy zdania, żeby nie prosić sołtysów i przewodniczących osiedli o pozostanie po zakończeniu 

przez pana przewodniczącego sesji. Szanowni państwo, chciałbym abyśmy rozpoczęli jesienne 

zebrania z mieszkańcami w osiedlach i w sołectwach, tak jak to było przez poprzednie lata za 

wyjątkiem roku ubiegłego, z wiadomych powodów w roku ubiegłym nie chciałem organizować tych 

spotkań. Te spotkania według mnie powinny służyć po pierwsze rozmowom z chętnymi 

mieszkańcami, którzy przyjdą, co jest istotne i co jest ważne w środowisku, w sołectwie, w osiedlu, 

ale również w całej gminie pod kątem przygotowywanego przez nas projektu budżetu na przyszły 

rok, pod kątem przygotowywanych przez nas podatków do uchwalenia. Chciałbym z ludźmi na te 

tematy bezpośrednio porozmawiać w waszej obecności, a więc w obecności przede wszystkim 

sołtysów i przewodniczących osiedli ale również radnych. Bardzo proszę, w tych środowiskach 

gdzie te zebrania będą ogłoszone aby radni byli, aby uczestniczyli, abyśmy byli przede wszystkim 

słuchaczami różnych wypowiedzi ludzi. Jest harmonogram zebrań przygotowywany, wiem, że 

kierownik Charchut w większości uzgodnił to z państwem albo ze wszystkimi - terminy, miejsca 

godziny, jeśli nie będziecie wnosić zastrzeżeń to ogłosimy to na stronie internetowej miasta, 

ogłosimy to w naszych tygodnikach i w „Ziemi Ropczyckiej” i jak zwykle będziemy prosić naszych 

proboszczy, o krótką informację na ten temat żeby dotarło to do mieszkańców. Mieszkańcy jeśli 

mają życzenie to przyjdą, zwykle przychodzą ci, którzy się interesują tymi sprawami. Ale powiem, 

że mało przychodzi mieszkańców na te zebrania. Może z różnych powodów, może za długo te 

zebrania ciągniemy, może jesteśmy słabo przygotowani, może mieszkańcy się mniej interesują ale 

nie zrażajmy się tym, nieważne ilu ich przyjdzie czy przyjdzie 20 czy 30 warto organizować w taki 

sposób żeby ludzie wiedzieli, że jest zebranie dwa razy do roku, że każdy może przyjść, że każdy 

może podzielić się refleksją, może przedłożyć pomysł, że może zapytać się o jakąś sprawę 

publiczną, że może coś wnieść do dyskusji publicznej o naszych sprawach. Pamiętajmy, że mówimy 

tu jak przed chwilą, jesteśmy dumni z naszych szkół i przedszkoli, ale to nie są nasze w sensie 

samorządu szkoły i przedszkola czy inne obiekty, to są ich, środowiska, chodzi o to żeby mieszkańcy 

naszych wsi i osiedli zrozumieli, że ich jest szkoła, ich przedszkole, ich droga, szanujmy te obiekty, 

szanujmy tą infrastrukturę, pomagajmy zarządcom czy dyrektorom tych obiektów, czy to OSP, czy 

domu kultury, czy innych bo tylko w ten sposób możemy sobie poradzić z utrzymaniem, 

konserwacją ale przede wszystkim wykorzystaniem zgodnie z przeznaczeniem. Po co inwestujemy 

czy inwestowaliśmy w dom kultury jak w Niedźwiadzie czy w Gnojnicy znaczące pieniądze  

i ponosimy znaczące koszty eksploatacji czyli utrzymania jeśli tam nie będzie życia, więc po to 

inspirujemy między innymi tą radę seniorów czyli wymuszamy powoli jakby organizowanie się 

ludzi, którzy są na emeryturze, którzy są zdrowi, którzy chcą się spotykać żeby korzystać z tych 

obiektów, z tych modernizowanych remiz strażackich a może nawet ze szkół, z domów kultury, jeśli 

grzejemy, jest centralne ogrzewanie niech przychodzą, niech wypiją kawę, niech się podzielą 

własnymi radościami, problemami, troskami, niech razem gdzieś pojadą, niech nawet mają pod 

naszym adresem, pod adresem radnych, sołtysów, burmistrza jakieś propozycje, jakieś uwagi. Warto 

wiedzieć bo to jest prawie 20% naszego społeczeństwa, naszej wspólnoty gminnej jak przedstawiła 

to pani sekretarz, kobiet gdyby liczyć od 60 roku to jest 20% naszej populacji, mężczyzn ponieważ 

wiek emerytalny 65 to trochę mniej 12%, to jest w naszym środowisku kilka tysięcy ludzi. Jeżeli 

kilkaset z nich udałoby się nam również zorganizować wokół tych różnych naszych obiektów to 

byłyby one lepiej, efektywniej wykorzystane. Zmierzam to tego, że jeśli ten projekt, któryśmy dzisiaj 
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przegłosowali zostanie skutecznie realizowany to być może będziemy chcieli uchwalić kartę 

emeryta, kartę ropczycką, która by też była pewnym elementem promocji naszego miasta, naszego 

środowiska i dająca konkretny wymiar ekonomiczny emerytom, którzy chcą się razem organizować  

i chcą ponad podziałami politycznymi tworzyć pewną wspólnotę związaną z własnym 

doświadczeniem i własnymi jak powiedziałem problemami. Chciałbym aby państwo sołtysi  

i przewodniczący osiedli chcieli współpracować z kierownikiem referatu organizacyjnego nad 

przygotowaniem  zebrań. Poczynając od  16 października kończymy na końcu listopada. Jeśli byście 

państwo chcieli by zaprosić przedstawicieli różnych instytucji zgłaszajcie to telefonicznie 

kierownikowi Charchutowi. Na pewno na te zebrania będą przyjeżdżał z różną kadrą kierowniczą 

urzędu, ale chodzi o szefostwo innych instytucji jeśli uznalibyście, że są problemy i warto zaprosić. 

Czasem bywa tak że zapraszamy i nikt nie przyjedzie, nie szkodzi, jeśli jest potrzeba to zgłaszajcie. 

Tutaj chciałbym poinformować, że pomysł mamy również częściowo jakby konsultowany z radnymi 

w sensie Klubu Samorząd i Gospodarka przed chwilą, że środki, które w dyspozycji rocznej mają 

samorządy osiedlowe wydają się nam trochę niewystarczające w stosunku do środków, które mają 

fundusze sołeckie czyli do dyspozycji zarządy sołeckie. Chcemy to prawie zrównać przyjmując za 

kryterium między innymi powierzchnię dróg, ulic. Te kwoty wzrosłyby w granicach 300%, jeśli ktoś 

miał 8 tysięcy, to 24. Byłby to swoisty, tak sobie to wyobrażam quasi fundusz sołecki, bez podstawy 

prawnej bo ustawy do tego nie ma, ale wydawany na tej zasadzie jak i do tej pory, że dana rada  

sołecka ma do dyspozycji 24 tysiące zł, to ona konsultując to na zebraniu osiedlowym sama 

wytyczając propozycje, składa na piśmie propozycje do gminy a my to rozpisujemy w poszczególne 

zadania ale zgodne z zadaniami własnymi gminy, tu się nie da poza zadania własne gminy 

wykroczyć bo odrzuci to pani skarbnik gdyż inaczej pieniędzy wydać nie można. To byłoby coś na 

wzór dużych miast, które wprowadzają budżety obywatelskie. W takiej gminie, mieście i gminie, jak 

Ropczyce budżet obywatelski – to jest za mała gmina, za małe środki, nie ma sensu jeszcze odbierać 

część kompetencji radnym bo i tak tych kompetencji radni nie mają za wiele. Środki  

w 77-milionowym budżecie gminy są w 90% znaczone i wy to doskonale wiecie. Może 

mieszkańcom jeszcze wydaje się, że radni mają furę pieniędzy 77 milionów to jest mnóstwo więc 

mogą sobie przeznaczyć na te zadania, które oni chcą w swoim osiedlu i w swojej wsi, czemu tego 

nie robią, chyba mają złą wolę. Otóż my doskonale wiemy, że 90% tych środków jest znaczone i nie 

da się ich inaczej przeznaczyć niż cel, czy to oświata, czy to pomoc społeczna itd.. Zostaje kilka 

milionów środków, które rada może kierować na określone inwestycje. To jest tak mało, że gdyby 

nie wsparcie trochę środkami europejskimi i innymi to tak naprawdę to nasze decyzje mogą zapadać 

w ciągu godziny raz na 3 miesiące i koniec kropka, innych spraw nie ma. Ale też chodzi o to aby 

wyposażyć w trochę większy instrument sprawczy zespoły rad osiedlowych, bo kwota siedmiu, 

ośmiu, dziesięciu tysięcy złotych to przyznacie państwo, że jest znikomą kwotą, więc teoretycznie 

też o tym na tych zebraniach osiedlowych będziemy mówić, że to wy państwo macie decydować 

gdzie jakąś małą tak zwaną infrastrukturę czy pewne mniejsze elementy nieinwestycyjne ale ważne 

dla mieszkańców chcecie zrobić, kiedy chcecie zrobić i jak chcecie zrobić, będziecie to nam 

przedstawiać tak jak do tej pory robią to sołectwa i sołtysi. To jest też element tych naszych zebrań. 

Jeżeli byłyby pytania państwa sołtysów lub przewodniczących osiedli przed tymi zebraniami to 

jestem do państwa dyspozycji w terminach, w których wam będzie wygodnie, proszę się umówić ze 

mną przez sekretarkę, jeśli ktoś chciałby porozmawiać wcześniej to jak najbardziej, a sprawy 

organizacyjne proszę kierować do sekretarza czy do kierownika referatu organizacyjnego. Dziękuję.  

 

 

 

6. 

Radny pan Marek Fic – oświetlenie działa od wczoraj, długo oczekiwane i naprawdę bardzo 

potrzebne bo jest tam duży ruch, znacznie poprawiło się bezpieczeństwo, ludzie są zadowoleni, 

bardzo dziękuję. Bardzo mobilna firma, dodatkowo usunęła drzewa takiej starszej pani, gdzie nie 
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miała w zakresie tych czynności, to bardzo ważna sprawa. Dziękowałem telefonicznie nie wiem czy 

szefowi czy brygadziście. Jeśli nadarzy się taka okazja kierownik, który jest odpowiedzialny za to 

proszę aby podziękował temu wykonawcy za taką przychylność z jego strony. Druga inwestycja, 

która została zakończona, droga,  też długo oczekiwana, jest tam przedsiębiorca, który zatrudnia 

kilka osób w sezonie i już ileś lat pracuje na tym terenie. Są bardzo wdzięczni, że akurat w tym roku 

zostało to wykonane. Jeśli nie wystąpią jakieś anomalia pogodowe mam nadzieję dotrwa ta 

nawierzchnia z tłucznia, z kamienia do nawierzchni bitumicznej. Jest to solidnie wykonane, 

wykonawca był z naszej gminy, to znany wykonawca, dobry wykonawca. Przede wszystkim należą 

się słowa uznania inspektorom, którzy nadzorowali i wszystkim związanym z tym pracownikom. 

Jeszcze raz dziękuję, jeśli chodzi o zapytania w pierwszym terminie mamy zebranie, dogodny czas.  

 

Radny pan Andrzej Rachwał – temat taki sam. Chciałem zameldować, że na deptaku alei Cieśli też 

zaświeciło. Z prośbą wielką zwracałem się do pana kierownika i pana Maćka Sikory, żeby 

przyspieszyć te prace bo zostały opóźnione ze względu na poważne przeszkody jakimi są te grube 

korzenie i żeby skończyć wjeżdżać maszynami na deptak przed wejściem dzieci do przedszkola i to 

się udało zrobić. Oświetlenie było uruchomione trochę później ze względów energetycznych ale 

świeci. Też zostały usunięte niepotrzebne gałęzie, które przeszkadzały w oświetleniu i również firma 

postarała się, nie trzeba było dodatkowych sił ściągać tylko ci sami co robili lampy poobcinali 

gałęzie, zabrali je. Jest wysprzątane, wyrównane wszystkie dołki. Trawę mieli zasiać, nie wiem czy 

zdążyli bo nie zauważyłem żeby była, w każdym razie jest bardzo dobrze zrobione. Dziękuję za to, 

że znalazły się środki po paru latach ale się udało, bezpieczeństwo na tym deptaku jest znacznie 

zwiększone. Być może nawet ze względu na to oświetlenie będzie mniej tych chuliganów bo inaczej 

nie można niestety nazwać, którzy chodzą tam wieczorami, piją, troszeczkę będą mieć utrudnienie 

bo jest widoczne od drogi, policja zaczyna zauważać. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo chciałbym 

jeszcze wspomnieć jedną rzecz. Co roku czy co kilka sesji próbuję przypomnieć panu burmistrzowi 

jeśli chodzi o doświetlenie przejść. Jeżeli byłaby jakaś możliwość to według mojego rozeznania 

jedno przejście, które byłoby bardzo wskazane na doświetlenie tzw. punktowe to jest to koło szkoły, 

które jest bardzo przejściem ciemnym zanim się światła zaświecą, jest bardzo niebezpiecznym 

przejściem z którego dużo młodzieży, dzieci korzysta. Może gorsze przejście jest koło szkoły przed 

Biedronką ale w związku z modernizacją przyszłą tego skrzyżowanie nie ma sensu nawet tego 

rozpatrywać bo tam na pewno będą inaczej rozwiązywane te problemy. Prosiłbym  

o uwzględnienie być może jeszcze w końcówce budżetu jakby zostały jakieś środki, może udałoby 

się zrobić to przejście.  

 

Radny pan Edward Marć – w imieniu sołtysa pana Leszka Reguły, w imieniu mieszkańców Łączek 

Kucharskich serdecznie dziękuję panu burmistrzowi Bolesławowi Bujakowi, panu kierownikowi 

Józefowi Drozdowi za doprowadzenie do realizacji przez Samorząd Województwa Podkarpackiego 

budowy przy drodze wojewódzkiej w pobliżu kościoła w Łączkach Kucharskich chodnika dla 

pieszych wraz z zatokami autobusowymi. Prace wykonuje firma budowlana z Niedźwiady i są one 

wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi i w sposób estetyczny. Poprzez realizację tej 

inwestycji zniknie koszmar komunikacyjny dręczący mieszkańców Łączek i innych uczestników 

ruchu. Dziękuję panu burmistrzowi, pani kierownik Marii Bochenek za duży postęp w pracach 

przygotowawczych związanych z budową wodociągu w Łączkach Kucharskich. W informacji  

o przebiegu wykonania budżetu gminy Ropczyce za I półrocze 2016 roku po stronie wydatków  

w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę poruszona jest sprawa 

budowy wodociągu Lubzina – Łączki Kucharskie – Niedźwiada Dolna. Wiem, że poza 

dokumentacją techniczną na budowę wodociągu koniecznym jest opracowanie szeregu materiałów 

dotyczących uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tutaj napotkano na duże 

problemy z wejściem w teren, na sprzeciwy i żądania właścicieli gruntów przez które mają 

przebiegać sieci wodociągowe. W załatwianiu tych trudnych spraw wiele wysiłku i czasu poświęcił 
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pan Andrzej Panek, inspektor urzędu miejskiego, za co w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję. 

Na koniec mam pytanie, czy jest możliwe, aby prace przy budowie wodociągu w Łączkach 

Kucharskich zostały rozpoczęte w 2017 roku.  

 

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

Marek Fic cieszę się, że to powiedział, tam nic dodać. Pan Andrzej Rachwał pytał  

o punktowe oświetlenie przejścia na Zespół Szkół nr 1. Pan kierownik Drozd ma ze 

współpracownikami przygotować rozliczenie finansowe tego roku ze swojego działu  

i zsynchronizować u pani skarbnik. Jeśli to zrobią do środy to będziemy mieli odpowiedź na pytanie 

czy jesteśmy w stanie coś jeszcze zrobić z tych wskazywanych przez Wysoką Radę czy rady 

sołeckie zadań mniejszych, punktowych, w tym i to oświetlenie. Oczywiście to jest dobry wniosek, 

pewnie tak by trzeba, poprawilibyśmy wieczorem, o zmierzchu bezpieczeństwo tego przejścia. Ale 

jeśli nie, to zapewniam, że na wiosnę je zrobimy, jeśli nie wystarczy nam środków finansowych. Nie 

chcielibyśmy przeciągać wydatków poszczególnych działań, tym bardziej, że dzisiaj Wysoka Rada 

zdecydowała, że zmniejszamy zadłużenie gminy o kolejne pół miliona, to jest już kolejna kwota. 

Mam nadzieję, że w tym roku jeśli będziemy pilnowali tego budżetu tak jak do tej pory to 

powinniśmy zmniejszyć zadłużenie w tym roku o ok. 1 800 000 zł. To jest też ważne bo  

w momencie, kiedy nie ma nadzwyczajnych inwestycji, dużych, kosztowych, jak chociażby 

wspomniane wodociągi czy budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 do której się 

przygotowujemy to warto zejść trochę z zadłużenia, żeby w przyszłości się nie zwiększało. Pan 

radny Edward Marć, miło usłyszeć, że nasi współpracownicy w urzędzie dobrze pracują, dziękuję ale 

również chciałbym przy Wysokiej Radzie powiedzieć, że chcę dać przykład pewnie jednego  

z najstarszych radnych spośród naszego grona pana Edwarda Marcia, który jest bardzo 

zaangażowany, bardzo odpowiedzialny i bardzo dużo robi. Nie powiedział tu o sobie, że bez jego 

pracy i współpracy w środowisku odnośnie przygotowania tego projektu, projektu technicznego  

i tych decyzji pewnie bylibyśmy jeszcze trochę dalej. Bardzo mu za to dziękuję. Uważam, że jeśli 

robimy poważne zadania wszyscy tak pracujecie ale pan Edward z uwagi na swój wiek jest godny 

pochwalenia publicznie za jego zaangażowanie. Lepiej powiedzmy mieszkańcom, że 2017 rok nie 

jest realny a spróbujmy zacząć tą inwestycję w 2018 roku bo gdybyśmy powiedzieli, że zaczniemy  

w drugiej połowie 2017 roku budować wodociąg w Łączkach Kucharskich to może się to okazać 

tylko zbytnim optymizmem. Po pierwsze chcemy złożyć wniosek, musimy poczekać aż ten wniosek 

w Regionalnym Programie Operacyjnym zostanie rozstrzygnięty na tak lub nie. To się dokona 

według mojej oceny około czerwca przyszłego roku. Jeśli na tak, następnie jak zwykle bywa miesiąc 

na podpisanie umowy, mamy lipiec, miesiąc na przygotowanie przetargu, mamy sierpień, dwa 

tygodnie po przetargu na podpisanie umowy, mamy wrzesień, mamy październik i zawsze są jeszcze 

jakieś przesunięcia między terminami, nie ma co obiecywać. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony 

myślę, że gmina powinna to zadanie realizować etapami. Pierwszy etap to najprawdopodobniej 

budowa zbiorników i doprowadzenie głównej sieci do Okonina. I być może to chcielibyśmy  

w przyszłym roku robić, jeżeli nie dostaniemy dotacji bo trzeba wtedy iść krokami przez 2-3 lata i to 

trzeba ludziom powiedzieć. Natomiast trzeba przygotowywać mieszkańców Łączek i tych  

z Okonina, którzy chcą być podłączeni, jeżeli nie są podłączeni do sieci, że wszędzie udział 

mieszkańców wynosił w granicach 1800 zł od numeru. Lepiej, żeby w 2017 roku już powoli składali 

te środki finansowe, niekoniecznie czekając - wpłacimy wtedy, kiedy będziecie budowali bo ważne 

jest też, żeby pokazać zaangażowanie i wkład mieszkańców, bo nawet Unia Europejska jak coś daje 

to nigdy 100% tylko mówi, musicie mieć udział własny. Rozsądny rodzic też nie kupuje dziecku 

roweru w 100% za własne pieniądze tylko pyta ile nazbierało z kieszonkowego. Panie Edwardzie, 

proszę powiedzieć ludziom odkładajcie pieniądze, w przyszłym roku złóżcie, będziemy to budowali, 

zobaczymy czy od razu całość, czy etapami. 
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7. Przewodniczący Rady zamknął 29 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.    

 

 

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 
 

                   


