Protokół Nr XXX / 16
z XXX sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 28 października 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. 13.15 – 15.15.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:
1.
Przewodniczący Rady – Otworzył 30 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy
obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.
2.
Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.
Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – mam prośbę o wyrażenie zgody na włączenie do
obecnego porządku obrad projektu 4.14., który macie państwo przed sobą. Mówi on
o wyrażeniu zgody przez radę na przystąpienie przez gminę do opracowania programu - Lokalny
Program Rewitalizacji gminy Ropczyce. Otrzymaliśmy z programu europejskiego 45 000 zł na
opracowanie tego programu, dołożymy 20% i chcielibyśmy zlecić na zewnątrz jego opracowanie.
Jest powołany zespół, który przygotowuje tego typu opracowanie pod zlecenie. Wydaje się nam, że
decyzja rady w formie uchwały jest tu niezbędna, stąd dopiero dzisiaj przedkładam taką propozycję.
Przewodniczący Rady – chciałbym do tego porządku obrad też wprowadzić zmianę. Dotyczyć ona
będzie uchwały, którą podjęliśmy Nr 260 z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie powołania
Ropczyckiej Rady Seniorów. Zostałem zobowiązany do wskazania Wysokiej Radzie kandydata do
tej rady a rolą rady jest wyrażenie akceptacji. W związku z tym proszę o przyjęcie do porządku
obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały oznaczonego numerem 4.15. w sprawie akceptacji członka
do Ropczyckiej Rady Seniorów. Informuję, że kandydatem jest pan Wiesław Żylski.
Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących
się – 0.
Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z 29 sesji.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010
terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach,
4.2.wniesienia aportu do spółki TBS,
4.3.zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach-Witkowicach,
4.4.nabycia nieruchomości gruntowej w Niedźwiadzie,
4.5.uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
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4.6.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok,
4.7.przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce,
4.8.zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok,
4.9.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
4.10.zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok,
4.11.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
4.12.obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
4.13.obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r..
4.14.przystapienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy Ropczyce”,
4.15.akceptacji członka do Ropczyckiej Rady Seniorów.
5.Informacja o oświadczeniach majątkowych – art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Zamknięcie sesji.
3.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 29 sesji rady. Uwagi nie zostały
zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

4.
4.1.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej,
mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania
Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych.
Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz
komunikacji w Ropczycach, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr L/588/10 z 28
czerwca 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 31
stycznia 2010 r.. Przedmiotem zmiany planu będzie teren oznaczony na załącznikach graficznych nr
1 i 2 do niniejszej uchwały szeroką ciągłą linią koloru czarnego. Jest to teren położony naprzeciwko
ZOZ-u przy ul. Wyszyńskiego oraz naprzeciwko ronda przy ul. Skorodeckiego i ul. Mehoffera.
Właściciele nieruchomości objętych tym planem zgłaszają potrzeby zmiany planu w zakresie linii
zabudowy, kolorów budynków i parametrów dachów.
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 26 października pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję
o numerach: 4.1., 4.2, 4.3., i 4.4. oraz 4.9. do 4.13. w sprawie stawek podatków na 2017 rok.
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji
w Ropczycach została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
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4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki TBS - Kierownik
Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wniesienie, w drodze bezprzetargowej, do
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na podwyższenie kapitału zakładowego, wkładu
niepieniężnego (aportu) lokali użytkowych nr: 12 o powierzchni użytkowej 12,04 m2 i 13
o powierzchni użytkowej 8,32 m2, stanowiących własność Gminy Ropczyce, znajdujących się na
drugim piętrze budynku zlokalizowanego w Ropczycach przy ul. Sienkiewicza 1, na działce
ewidencyjnej nr 1106/3 wraz z udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej tj. gruncie
znajdującym się pod tym budynkiem o powierzchni ogólnej 874 m2, w zamian za objęcie udziałów
w spółce, o łącznej wartości równej cenie tej nieruchomości ustalonej na podstawie wyceny
sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Są to ostatnie lokale w tym budynku, które
stanowią własność Gminy Ropczyce. Lokale te miały być zbyte na rzecz Cechu Rzemiosł Różnych
w Ropczycach, który został poddany likwidacji. Stąd też paragraf 4 mówi, że traci moc uchwała Nr
XLII/451/13 z 6 września 2013 roku w sprawie zbycia lokali użytkowych.
Uchwała w sprawie wniesienia aportu do spółki TBS została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się – 0.
4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w RopczycachWitkowicach - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości –
pan Józef Krzych.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zamianę części w nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Ropczyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu
Ropczyce-Witkowice jako działka nr 706/4 o powierzchni 846 m2, za części w nieruchomości
gruntowej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce-Witkowice jako działki:
707/3 o powierzchni 126 m2, 707/4 o powierzchni 807 m2 i 707/5 o powierzchni 686 m2. Działki
stanowią własność osoby fizycznej, która zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zamiany za część
działki Gminy Ropczyce, w celu utworzenia działki pod zabudowę. Uchwała podobnej treści była
podejmowana przez Wysoką Radę na poprzedniej sesji z tym, że paragraf 2 mówił o sposobie
dokonania zamiany poprzez brak dopłaty. Z uwagi na to, że ten zapis nie mieścił się w kompetencji
rady, dlatego wojewoda wszczął postępowanie zmierzające do stwierdzenia nieważności paragrafu 2
poprzedniej uchwały, stąd propozycja nowej uchwały. W paragrafie 4 traci moc uchwała
XXIX/257/16 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości
położonych w Ropczycach-Witkowicach.
Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ropczycach-Witkowicach została podjęta
przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.4.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Niedźwiadzie Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie, do zasobu nieruchomości, nieruchomości
gruntowej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Niedźwiada, jako działka ewidencyjna
nr 2019 o powierzchni ogólnej 11 arów 47 m2. Działka stanowi własność osoby fizycznej, która
wyraziła zgodę na zbycie. Nabycie nieruchomości jest niezbędne na budowę parkingu przy Zespole
Szkół w Niedźwiadzie Górnej, ponieważ działka ta przylega bezpośrednio do działki na której
znajduje się budynek szkoły.
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Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Niedźwiadzie została podjęta przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017 – Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – pan
Łukasz Charchut.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie mamy obowiązek uchwalenia programu do
30 listopada. Proponowany program jest niemalże identyczny jak w latach ubiegłych. Kwota ogólna
przeznaczona na realizację to co najmniej 346 000 zł.
Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 października w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał dotyczące podatków lokalnych na 2017 rok, w sprawach budżetowych i dotacji na zabytki.
W porządku obrad na dzisiejszą sesję są to projekty 4.5. do 4.13..
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.6. 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 dochody budżetu
o kwotę 373 766,11 zł. Pozycje zwiększające dochody są to wpłaty mieszkańców związane z opinią
tzw. OZE w wysokości 14 650 zł. Również zwiększana kwota 268 000 zł stanowi zwiększone
wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych tzw. CIT. Zwiększająca kwota 89 692 zł
jest to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej z tytułu wypłacanych środków na realizację zadań wypłat zasiłków stałych. W tabeli nr 1
są rozpisane zwiększenia dochodów. Równocześnie zwiększa się wydatki budżetu również o kwotę
373 766,11 zł. W tabeli nr 2 przedstawione są poszczególne zwiększenia wydatków rozpisane
według klasyfikacji. Zwiększenie z tytułu wydatków bieżących na Ropczyckie Centrum Sportu
i Rekreacji w wysokości 200 000 zł, zwiększenie dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w wysokości 12 000 zł, zwiększenie dotacji celowej dla Centrum Kultury w wysokości 16 000 zł,
zwiększenie z tytułu dotacji na zabytki w wysokości 20 000 zł. W kolejnym punkcie obrad będzie
przedstawiony projekt w związku z udzieleniem dotacji. Również zwiększenia w wysokości
zasiłków stałych dla realizacji zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
zwiększenie dotacji na dodatek energetyczny w wysokości 424 zł. Tabela nr 3 przedstawia
przesunięcia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 148 005 zł. Są to
przesunięcia pomiędzy realizacją zadań przede wszystkim w działach dotyczących Urzędu
Miejskiego, również w działaniach dotyczących OSP, przesunięcie pomiędzy realizacją zadań
związanych ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za 2012 rok
w wysokości 97 905 zł. Są to pomniejszenia wydatków z jednostek oświatowych na zwiększenie
tzw. zwrotu do budżetu państwa.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok została podjęta przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
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4.7.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy
Ropczyce. Projekt uchwały przyznaje dotację celową na prace konserwatorskie zgodnie ze złożonym
wnioskiem jaki złożyła Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Wniosek opiewał
łącznie na wartość 160 000 zł. Parafia wnioskuje o przyznanie kwoty 30 000 zł, jest to ogółem 18%
wartości zadania. We wniosku parafia wskazała jako szczegółowy zakres robót objętych
termomodernizacją wymianę okien zewnętrznych w liczbie 18 sztuk, docieplenie stropu pianką
poliuretanową oraz regulację sytemu grzewczego na podstawie audytu energetycznego. Oprócz
wniosku o udzielenie dodatkowych środków Parafia Rzymskokatolicka złożyła wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie również na
współfinansowanie tego zadania.
Radny pan Dariusz Mormol – przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu poinformował,
że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 28 października 2016 roku po
dyskusji, w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.7. w sprawie przyznania
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce.
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy
Ropczyce została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.8.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku
w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na
2017 rok. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie w 2017 kwoty 83 600 zł na zadanie
inwestycyjne pod nazwą pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie
Ropczyce. Źródłem pokrycia zobowiązań w 2017 roku będą dochody własne z tytułu podatku od
nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych. Projekt uchwały upoważnia burmistrza do
zaciągnięcia takiego zobowiązania, podpisania umowy w związku z realizacją tego zadania. Kwota
ta jest przeznaczona na realizację zadania z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
wykonawczej tzw. przedmiaru robót, kosztorysu, które są niezbędne do przygotowania przetargu na
realizację tego zadania.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na
2017 rok została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.9.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2017 rok – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska.
Zanim przejdę do omawiania projektu uchwały proszę państwa radnych o poprawienie we
wszystkich uchwałach tzw. podatkowych, jest ich 5 w podstawie prawnej pozycji publikatora ustawy
o samorządzie gminnym z: tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2016 roku pozycja 466
z późniejszymi zmianami na: tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2016 roku pozycja 446
z późniejszymi zmianami. Omawiany projekt uchwały dotyczy określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok. Generalnie według projektu uchwały stawki podatku od
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nieruchomości nie ulegają zmianie w stosunku do stawek z roku poprzedniego. Jedynie 3 stawki
zostały dostosowane do stawek maksymalnych, zgodnych z obwieszczeniem Ministra Finansów
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. Dotyczy to
stawek wymienionych w paragrafie 1 punkt 1 litera b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych stawka wynosi
4,54 zł od 1 ha powierzchni, w paragrafie 1 punkt 2 litera c) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
stawka wynosi 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, ta stawka musiała ulec zmniejszeniu o 9
groszy w stosunku do roku 2016, w paragrafie 1 punkt 2 litera d) od budynków lub ich części
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń stawka wynosi 4,61 zł od 1m2
powierzchni użytkowej. Stawka również musiała ulec zmniejszeniu w stosunku do 2016 roku o 4
grosze. W projekcie uchwały nastąpiła jeszcze jedna oczywista omyłka pisarska. W paragrafie 4
zapis brzmi: Traci moc uchwała XVI/153/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 października
2015 r. a powinno być: Traci moc uchwała XVI/153/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27
listopada 2015 r..
Radny pan Jan Ździebko – przewodniczący Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przedstawił opinię z posiedzenia ww. Komisji
w dniu 27 października 2016 r.: po przeprowadzonej analizie, pozytywnie zaopiniowano projekty
uchwały przedłożone na 30 sesję Rady Miejskiej w sprawach: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok – projekt 4.9., zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok –
projekt 4.10., określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok –
projekt 4.11., obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 – projekt 4.12.,
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. – projekt 4.13..
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok została
podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.10.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
- Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska.
Projekt uchwały dotyczy zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok. W projekcie uchwały
proponuje się zachować wszystkie zwolnienia w podatku od nieruchomości, które obowiązywały
w 2016 roku.
Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok została podjęta przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.11.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 rok - Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska.
Projekt dotyczy określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
W projekcie uchwały stawki podatku od środków transportowych nie ulegają zmianie w stosunku do
2016 roku, jedynie w załączniku nr 2 w drugim wierszu od dołu liczba osi - trzy osie i więcej
w przedziale 36 do 40 ton dostosowano stawkę do maksymalnej określonej w cytowanym wcześniej
obwieszczeniu Ministra Finansów oraz w załączniku 3 liczba osi - dwie osie powyżej 36 ton, inny
system zawieszenia osi, jest to 4 wiersz od dołu, również stawkę dostosowano do maksymalnej
określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów.
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Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.12.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej
przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2017 - Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska.
Projekt uchwały dotyczy obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. W projekcie
uchwały wysokość stawki nie uległa zmianie w stosunku do roku 2016 i została obniżona do kwoty
48,80 zł za 1q.
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 została podjęta
przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.13.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2016 r. – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska.
Projekt uchwały dotyczy obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. Prośba do państwa radnych,
aby oprócz poprawienia pozycji publikatora omówionej przy pierwszej uchwale dopisać numer
pozycji publikatora Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku Monitor Polski
z 2016 roku pozycja 996. Brak pozycji w projekcie uchwały wynika z tego, że Monitor Polski
z Komunikatem Prezesa GUS został ogłoszony w poniedziałek 24 października a materiały na sesję
musiały być państwu dostarczone w piątek 21 października. W projekcie uchwały stawka średniej
ceny sprzedaży drewna została obniżona i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. została podjęta przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.14.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego
Programu Rewitalizacji na terenie gminy Ropczyce” – Kierownik Referatu Programów
Pomocowych i Rozwoju – pan Robert Kuraszkiewicz.
Niniejszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac mających na celu
przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ropczyce. Mamy tu podobną sytuację,
uchwała jest teraz dopiero przedłożona państwu bo potwierdzenie informacji, że nasza gmina
uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu pomocy technicznej, który był organizowany przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego było później aniżeli wyszły materiały na sesję. By nie
tracić miesiąca czasu bo uchwała gminy jest aktem prawnym rozpoczynającym pracę nad tym
dokumentem został przedłożony państwu ten projekt. Jest to dokument strategiczny, który
w momencie uchwalenia, w ramach konkursów dotyczących rewitalizacji, które są planowane
najprawdopodobniej na drugą połowę przyszłego roku pozwoli nam się ubiegać o wsparcie
finansowe.
Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie
gminy Ropczyce” została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
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4.15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie akceptacji członka do Ropczyckiej Rady Seniorów
– Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Józef Misiura.
Na członka Rady Seniorów wskazuje się profesora Wiesława Żylskiego, który wyraził zgodę na to
kandydowanie.
Uchwała w sprawie akceptacji członka do Ropczyckiej Rady Seniorów została podjęta przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
5. Załącznik do protokołu.

6.
Burmistrz p.B.Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Chciałbym kilka
informacji przekazać od ostatniego posiedzenia Wysokiej Rady do dziś czyli jakby za ostatni
miesiąc. Generalnie nadzwyczajnych zdarzeń nie było. Jak zwykle zaczynam informację od dróg.
Ostatnio zakończyliśmy kilka dni temu kilka odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej, na jednym
z tych odcinków byliśmy przed chwilą, przed rozpoczęciem sesji czyli ulica Masarska. Ta ulica
Masarska kosztowała nas 300 tysięcy złotych. Również kilka dni temu zakończyliśmy odcinek na
osiedlu Północ – ulica Pułaskiego. Ten odcinek wraz z infrastrukturą kosztował niewiele bo 60
tysięcy złotych i jeszcze nalicza się przebudowę kawałka odcinka na tym obszarze na przedłużeniu
Asnyka i ulicy Józefa Mehoffera. Również w ostatnich 2 tygodniach położyliśmy nawierzchnię
asfaltową w Łączkach Kucharskich na niewielkim odcinku Bokocia, też na granicy Niedźwiady
i Małej Niedźwiada Krzemienica też połączenie z drogą gminną wielopolską, drogą powiatową
w Małej, to są ostatnie odcinki asfaltowe i w zasadzie możemy powiedzieć, że zakończyliśmy
przebudowę i modernizację dróg o nawierzchni asfaltowej. Powiedziałem, że w zasadzie dlatego, że
jeszcze ogłosiliśmy przetarg na jeden odcinek ale nie wiadomo czy pogoda pozwoli na przebudowę
tego odcinka, jeżeli pozwoli to będziemy o tym mówić w listopadzie, jeśli nie pozwoli lub nie zgłosi
się żaden oferent bo i tak może być gdyż termin krótki. Zdecydowaliśmy się dlatego, że dopiero
teraz jest szansa pozyskać trochę środków finansowych na ten cel. Kilkanaście dni temu oddaliśmy
odcinek wspólnie z samorządem województwa, modernizacji – przebudowy jakby centrum Łączek
Kucharskich. Wspólna inwestycja budowy zatok autobusowych, chodnika wraz nowymi dwoma
poliuretanowymi przystankami, kosztowała w sumie ponad 420 tysięcy, w tym informuję, że wkład
gminy to jest 250 tysięcy, wkład urzędu marszałkowskiego jest to 170 tysięcy. To są ostatnie
ważniejsze przebudowy i modernizacje. Wciąż uzupełniamy jeszcze na drogach gminnych
nawierzchnie dróg. Ważne jest to, że Referat dróg i gospodarki mieszkaniowej pana kierownika
Józefa Drozda zdążył przed 1 listopada z otwarciem przetargu na zimowe utrzymanie. Podpisaliśmy
w zasadzie umowy. Na wypadek gdyby była pogoda nieprzychylna jesteśmy gotowi uruchomić
naszych kontrahentów, którzy na poszczególnych kilkunastu zadaniach złożyli swoje oferty,
z którymi mamy podpisane umowy. Ale oczywiście byłoby dobrze żeby przynajmniej przez listopad
nie wchodzili bo zawsze parę groszy więcej zostanie na wiosnę w funduszach sołeckich
i osiedlowych, na prace pozimowe. Wysoka Rado, w kwestiach już przyszłorocznych, piszemy,
korespondujemy, rozmawiamy z Zarządem Dróg Wojewódzkich by w przyszłym roku Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie uwzględnił możliwość modernizacji drogi wojewódzkiej na dwóch
odcinkach, pierwszy odcinek to konieczna nakładka bitumiczna na odcinku od Checheł, Okonin,
Łączki Kucharskie, co nie znaczy, że to się uda. Ale jak się nie uda to będziemy bardzo często o tym
z Zarządem Dróg Wojewódzkich korespondować, rozmawiać. Na koniec jak się nie uda za 2 lata to
pewnie nieuniknione będzie współfinansowanie tej modernizacji bo inaczej ta droga na tym odcinku
popęka i będą dziury na dziurach, to jest odcinek drogi wojewódzkiej od Ropczyc do Wielopola.
W związku z tym, że zrobione jest usuwisko w Gliniku jest teraz dość mocno eksploatowana przez
TIR-y, jest w ogóle duże natężenie ruchu, gdy było ograniczenie, to natężenie było dużo mniejsze
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i ta droga na odcinku gminy nie wytrzymuje tego nacisku. Zarząd województwa, marszałek, który
jest właścicielem tej drogi nie śpieszy się do kapitalnej przebudowy. Naciskaliśmy na etapie gdy
przygotowywano program dla całego Województwa Podkarpackiego. Niestety cały odcinek od
Tuszymy do Wiśniowej, droga wojewódzka 986 taki ma numer, znalazła się w grupie inwestycji
rezerwowych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Trzeba by szczęścia żeby pozostało środków
finansowych po przetargach z podstawowej listy by samorząd województwa mógł uruchomić
przebudowę. Bardziej wierzę w to, że nasze obecne wystąpienia pisemne i rozmowy pozwolą na
przygotowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę i rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej
od jakby Cukrowni do połączenia tej drogi wojewódzkiej z obwodnicą Ropczyc czyli drogą krajową.
Ten odcinek jest niezwykle mocno eksploatowany w szczególności w tym okresie, 3 miesiące
kampanii cukrowniczej to TIR-y przeładowane o dużym nacisku maksymalnym ponad i 11 ton na
oś, dowożą buraki cukrowe z różnych stron ale w większości to jest ta droga bo jak nie z północy od
Ostrowa to z drogi krajowej z zachodu, ze wschodu i z południa wszystko z obwodnicy zjeżdża w tą
właśnie drogę wojewódzką, to jest na kampanię 600 tysięcy ton buraka, rozumiem, że później też
trzeba wywieźć pozostałości i wapno i resztki i wysłodki i cukier, ale się wywozi nie w ciągu 3
miesięcy tylko w ciągu 9 kolejnych miesięcy więc to się inaczej trochę rozkłada ale na to samo
wychodzi. Więc ja myślę, że to jest jeden z celów naszych na najbliższe dwa, trzy lata. Gmina
przygotowała staraniem wspomnianego Referatu pana Józefa Drozda dokumentację i złożyła
wniosek do Wojewody do Programu Rządowego Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych na
odcinek drogi od ronda koło UTC – Glorii do Mostostalu wzdłuż Zakładów Magnezytowych. Ta
przebudowa gdyby była wprowadzona do realizacji kosztowałaby około milion sześćset, siedemset
tysięcy złotych. Ostatecznie przetarg to ustali. Wniosek dotyczy dofinansowania 50% około 850
tysięcy zł. Jesteśmy na granicy oceny formalnej chyba będzie dobra i zobaczymy co ocena
merytoryczna. Jeśli dostaniemy 50% to znajdziemy drugie 800 tysięcy. Chcemy przebudowę
z dwóch powodów. Po pierwsze to będzie odcinek drogi, już jest, najbardziej eksploatowany, po
uruchomieniu Aero Gearbox czyli w znaczeniu naszym potocznym Rolls Royca. Poza tym odcinek
od Rolls Royca, PEC-u w kierunku Mostostalu, wzdłuż Magnezytów jest fatalny, dziura na dziurze,
pobocza, brak chodnika, brak przede wszystkim pasa dla TIR-ów, TIR-y różnie stoją. Zmierzamy do
tego by do wrót Mostostalu tą drogę przebudować gdyby uzyskać dofinansowanie, bo w tym rejonie
na poprzedniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie czy uchwaleniu szczegółowego planu
zagospodarowania i zmianie studium zagospodarowania przestrzennego, bo mamy kontrahenta,
inwestora, który chciałby zainwestować w tym rejonie na 12 hektarach. By tak się stało to oprócz
woli kilku osób fizycznych, które musiałyby sprzedać swoje nieruchomości w tym miejscu pod te 12
hektary i gmina też, to trzeba nam od Zakładów Magnezytowych wykupić odcinek nieruchomości,
który jest fizyczną drogą polną wzdłuż północnej strony Magnezytów i tą drogę z tymi inwestorami
chętnymi razem budować. To byłby kolejny etap i odcinek przedłużenia ulicy Przemysłowej by
w przyszłości Ropczyce miały bezpośrednie połączenie z łącznikiem z autostrady z Borku Wielkiego
do E4 jeżeli ten łącznik uda się powiatowi wybudować. My wciąż deklarujemy wsparcie w sensie
finansowym, organizacyjnym i merytorycznym bo nie ukrywamy, że na tym łączniku nam bardzo
ale to bardzo zależy. Wysoka Rado, jeżeli chodzi o drogi to tyle. Dodam, że projektujemy pod kątem
przyszłego roku parkingi, chodniki, drogi. Po przyjęciu projektu budżetu za 3 tygodnie będziemy
pewnie dalej uruchomiali zlecenia i projekty pod chodniki przede wszystkim przy drogach
powiatowych i ulicach powiatowych bo te konsultacje, które się prowadzi w ramach zebrań
osiedlowych i wiejskich też wskazują na to, że dzisiaj jest potrzeba przyśpieszenia budowy
chodników przy ulicach i drogach, które najczęściej są użytkowane i na których jest zbyt duże
natężenie ruchu by nie czuć niebezpieczeństwa dla przede wszystkim dzieci, młodzieży i starszych
osób. Wysoka Rado, jeśli chodzi o inwestycje inne, kubaturowe i liniowe, które są w kompetencji
i zakresie Referatu rozwoju gospodarczego pani kierownik Marii Bochenek, byliśmy świadkiem
jednej inwestycji kończonej kilkanaście dni temu – wielofunkcyjny budynek w Brzezówce. Tak te
etapy wyglądają. Chcielibyśmy te obiekty w krótszym czasie budować ale jeśli przyjęliśmy zasadę,
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że staramy się każdoroczny budżet tak dzielić żeby w każdej wsi i w każdym osiedlu jakąś
inwestycję robić, nie mówię skończyć ale robić, kontynuować i dogadywać się to dlatego ten
budynek budujemy przez 3 lata, 2 lata do tej pory i jeszcze przyszły rok. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku na koniec września będziemy mogli to oddać do użytku. Przypomnę, że już w tym
budynku, w garażu stoi piękny samochód nowy, strażacki, który kupiliśmy chyba 2 lata temu. Jak
dokończymy to w przyszłym roku będzie ładnie i myślę, że budynek i remiza, wszystko będzie wsi
służyło na długie lata. Też dziękuję pani M. Bochenek i współpracownikom za starania, bardzo
serdecznie dziękuję społecznikom – sołtys, prezes straży, pan radny Nowakowski – na co dzień żyją
tym budynkiem i tą inwestycją, konsultują z naszymi pracownikami, są do dyspozycji wykonawców.
Bardzo za to dziękuję bo to jest dobry przykład współpracy społecznej i to pomaga, to powoduje, że
wiemy, że ten budynek i ten obiekt będzie służył mieszkańcom, jest potrzebny. To jest takie bardzo
mocne społeczne uzasadnienie dla tej inwestycji. Jeśli chodzi o inne inwestycje to sami państwo
widzieli dom kultury w Witkowicach, firma nasza ropczycka modernizuje i we wrześniu przyszłego
roku chcielibyśmy się tam pojawić jakby na otwarcie. Jeszcze 2 obiekty można by powiedzieć
kubaturowo liniowe, 2 boiska o sztucznej nawierzchni z wysokim ogrodzeniem w Gnojnicy Woli
i w Małej są kontynuowane, też kończone bo to ostatnie dni, w Gnojnicy na pewno będzie
w najbliższych dniach dokończony, w Małej może troszkę później, może pogoda pozwoli. To jest
jakby prawdziwe rozpoczęcie programu budowy przy każdej szkole - przy każdym zespole szkół
boiska wielofunkcyjnego. Ideą tych boisk jest to, że już w lutym jak tylko śnieg trochę zejdzie
można grać i dzieci nie narażone są na obtarcia, na obicia kolan, na wychodzący mróz, który czasami
i w kwietniu się pojawia na boiskach tak zwanych trawiastych czy suchych, w listopadzie czy nawet
w październiku młodzież nie może z nich korzystać. Z korzyścią dla zdrowia młodzieży i dłuższego
korzystania z tych boisk postaramy się cały ten program zrealizować do końca kadencji, przed nami
2 lata ale musimy trochę więcej co rok zrobić. Sądzę, że w przyszłym roku minimum to jest 3 boiska
a gdybyśmy 4 zrobili to moglibyśmy spokojnie powiedzieć, że kolejne 3 już zostaną na ostatni rok
kadencji jeśli władza w cudzysłowie ta najwyższa władza pozwoli nam razem pracować do końca
kadencji bo też przecież można przyśpieszyć wybory czemu nie jak już trybunał będzie
„spacyfikowany” to taka ustawa może się w sejmie pojawić nie mam nic przeciwko temu będziemy
pracować na następną kadencję bo w naszej gminie mamy bardzo wiele do zrobienia i pomysłów
sporo warto rywalizować na takie programy. Wysoka Rado, projektujemy też wiele rzeczy od
wspomnianej na spotkaniu w Brzezówce szkoły przy tym budynku wielofunkcyjnym bez szerszego
dzisiaj wyjaśniania, poprzez obiekty liniowe – kanalizacje, uzbrojenia terenów, na które mamy
szczegółowe plany zagospodarowania, wodociągi, jest tego sporo, wszystko wiecie nie będą tutaj
wymieniał na jakim jesteśmy etapie. Jest nieźle jeśli chodzi o te postępowania, o te etapy, najbardziej
drżymy czy zdążymy z pozwoleniem na budowę Łączek Kucharskich, to jest projekt, który nie
można określać tylko Łączkami bo od Lubziny aż do Niedźwiady poprzez Okonin więc to jest
naprawdę bardzo długa liniówka i bardzo się cieszę, że kierownik Krzych finalizuje w najbliższych
dniach kontrakt na kupno od kilku współwłaścicieli 80 arów nieruchomości Lubzina – Przymiarki
pod zbiorniki dla tego dużego wodociągu. To będzie tak, że jeśli nie przyśpieszy Urząd
Marszałkowski terminu ostatecznego aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich to zdążymy z pozwoleniem na budowę i będziemy się ubiegać o dotację. Nieważne czy tą
dotację dostaniemy czy nie, jest bardzo ważne żebyśmy pod względem formalnym spełnili te
kryteria, które będą wymienione w konkursie. A później jeśli dostaniemy, to chwała, środki
finansowe, budujemy, jeśli nie, też będziemy budowali ale etapami. Zejdzie dłużej ale jak się zacznie
to się skończy. Bardzo się cieszę, że możemy w środę po Wszystkich Świętych pojechać z panią
skarbnik podpisać w Rzeszowie umowę na dotację na dofinansowanie termomodernizacji 13-tu
obiektów. Jeden w Witkowicach już się robi. To będzie duże zadanie. Ta termomodernizacja to jest
nie tylko docieplenie ale wiele różnych rzeczy rozszerzonych poza ten wniosek. To będzie duża
robota dla Referatu pani M.Bochenek. To jest dotacja na dziś największa, którą fizycznie już
możemy wpisywać w projekt budżetu 5 360 000, po naszej stronie około milion, ale trzeba założyć,
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że jeszcze drugie pół miliona musimy mieć do dyspozycji na rozszerzenie katalogu życzeń
użytkowników tych obiektów bo dochodzą kolejne tematy, uwzględniamy je bo to jest jakby remont
kapitalny, przy remoncie kapitalnym wiecie państwo, że zawsze jeszcze coś wychodzi. Teraz
jesteśmy na etapie opracowania przez firmę zewnętrzną projektu technicznego wykonawczego
z dokumentami pod przetargi. Powinna dokumentacja być gotowa na koniec stycznia i sądzę, że
w lutym powinniśmy pierwsze etapami przetargi na ten cel ogłaszać. Jeśli jestem przy
sfinalizowanych dotacjach na przyszły rok to też z radością dodam, że prezes PUK–u sfinalizował
dotację, podpisał umowę w wysokości podobnej. Różni się kwestią 100 tys. zł. Podobna kwota
ponad 5 300 000 zł na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków na Masarskiej. To jest
niezbędna inwestycja żeby po 20 latach ta oczyszczalnia mogła dalej funkcjonować bez większych
kar za wpuszczanie do środowiska to co się wydobywa z tej oczyszczalni do rzeki to po pierwsze
a po drugie byśmy mogli realizować projekty, które mamy gotowe na budowę liniówki kanalizacji
sanitarnej Kolonia, Granice, Brzyzna, Gnojnica Dolna i Wola – ten projekt jest kończony. Poza tą
aglomeracją jest ulica Zielona. Ulica Zielona gotowy projekt i pozwolenie nastręcza niebywałe
problemy z próbą ulokowania gdzieś o środki finansowe. Wszelka podpowiedź Wysokiej Rady czy
kogokolwiek skąd, z jakich kierunków zdobywać pieniądze bylibyśmy wdzięczni. Wysoka Rado,
poza tymi informacjami czy sprawami inwestycyjnymi jest wiele innych niezwykle ważnych spraw.
W obszarze Referatu rolnictwa i ochrony środowiska są kwestie związane z obsługą ochotniczej
straży pożarnej. Organizowane były w ostatnich dniach ćwiczenia bojowe dla wszystkich jednostek.
Bardzo dziękuję wszystkim prezesom, komendantom jednostek OSP, mimo deszczu wszyscy się
stawili w Łączkach, kilkugodzinne ćwiczenia, które koordynowała Państwowa Straż Pożarna i pan
kierownik Referatu rolnictwa Tomek Pociask. Myślę, że nasze jednostki są w miarę dobrze
dosprzętowione, w tym miesiącu też było trochę zakupów dla niektórych jednostek przy
współfinansowaniu z Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprzęt nasz już nie jest
zły, są i dobre samochody, są i trochę gorsze. Myślę, że co roku stać nas na kupno jednego nowego
samochodu. Ponieważ w tym roku nie kupiliśmy żadnego z różnych powodów to w przyszłym roku
mamy trochę więcej pieniędzy na kupno średniej klasy samochodu bojowego. Sądzę, że gminę
będzie stać na to, żeby do projektu budżetu wstawić pozycję inwestycyjną w kwocie pół miliona
złotych. To jest zapowiedź protokołowana, nagrywana tak że proszę się nie obawiać, że zmienię
zdanie. Wysoka Rado, jeżeli chodzi o sprawy rolnictwa, środowiska to w tym obszarze trochę mniej
wydajemy już teraz decyzji na wycinki drzew ale wciąż są w opracowaniu decyzje środowiskowe,
ważne, mniej ważne. Tu jest sporo pracy wokół właśnie tych tematów. Jak zawsze mamy sporo
sporów, zwykle one dotyczą sporów wodnych, to są trudne postępowania, bardzo niewdzięczne
postępowania bo jesteśmy, gmina, zawsze między młotem i kowadłem, między dwoma spierającymi
się stronami i jakby nie patrzeć to spierający się uważają nas jako albo wroga albo nieudacznika bo
tak to jest bardzo ciężko tutaj pogodzić racje, zwykle trzeba się opierać na procedurach
postępowania administracyjnego i na prawach stron do różnych odwołań, to się zwykle wydłuża, to
niesie z sobą niezadowolenie ale taka jest sztuka przy tych sprawach, zwykle to byśmy chcieli żeby
to bez urzędu się odbywało ale nie ma wyjścia tak musi być. Każdy obywatel ma prawo wnosić, inny
się ma prawo bronić, przedstawiać a my jesteśmy od tego żeby w procedurze tych postępowań
administracyjnych godzić a na koniec wydawać decyzje, od których każdy się ma prawo odwołać.
Wysoka Rado, w ostatnim miesiącu nie było dużych czy to zakupów czy sprzedaży nieruchomości,
korygujemy różne drobne sprawy, kupujemy, sprzedajemy, wydajemy decyzje o warunkach
zabudowy, nasi partnerzy osoby fizyczne i inni zaczynają budowy. To co jest w przygotowaniu
ważnego inwestycyjnie pod kątem przyszłego roku, to co dzisiaj można powiedzieć, że będziemy
nad tym pracowali cały przyszły rok z naszymi partnerami to projekt decyzji o warunkach zabudowy
na budowę kilku tysięcy metrów kwadratowych za Cukrownią gdzie inwestor jak już wcześniej
chyba wspomniałem zakupił, zdążył przed ustawą, która ogranicza obrót rolny, zdążył to szczęście
jego i nasze, 20 hektarów i pierwszy etap to jeżeli uzyska pozwolenie na wiosnę, jeszcze jest trochę
procedur i u nas i w powiecie, to jest szansa, że duża inwestycja będzie się etapami tam lokowała
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i rozwijała. A inna inwestycja to ta, o której mówiłem do decyzji lokalizacyjnej to daleko, czy jej
w ogóle nie będzie jeśli uda się uchwalić plan szczegółowy zagospodarowania, później byłoby tylko
pozwolenie na budowę. Ale problem jest taki czy przekonamy partnerów, naszych mieszkańców
osoby fizyczne do sprzedaży kilku hektarów pod taką inwestycję. To są zagadnienia, którymi się
interesujemy. I są też inwestycje, które są przygotowywane w partnerstwie Zakłady Magnezytowe
firma ze Śląska, której się bardzo boimy, jesteśmy na etapie wydawania decyzji środowiskowej albo
jej niewydawania, to oczywiście opiera się o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, to jest
inwestycja na 4 hektarach, której ja osobiście jako burmistrz bym nie chciał w Ropczycach i na tym
etapie nic nie mogę zrobić poza bardzo szczegółowym wydawaniem decyzji środowiskowej i próbą
nie ukrywam blokowania tej inwestycji z uwagi na jej przyszłe skutki dla ochrony środowiska
mieszkańców Ropczyc i osiedla, które z takim wielkim trudem scaliliśmy grunty i przygotowujemy
prawie 100 działek 10-arowych pod budowę domów. Wysoka Rado, jeżeli chodzi o oświatę to teraz
jest rozpędzona, program się realizuje, są w szkołach pasowania, my kończymy rok finansowo, rok
kalendarzowy, ostatnie wnioski o środki z MEN-u dotyczą odpraw emerytalnych po sierpniu,
jeszcze ściągamy drobne środki finansowe, jeszcze ostatnia inwestycja, która jest w toku parking
przy przedszkolu nr 2 na górce, poprawiający logistykę przy przywożeniu i odwożeniu dzieci do
żłobka i do przedszkola. Złożyliśmy w ostatnim miesiącu, w ostatnich dniach wniosek do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ze środków europejskich na przyszły rok na 1 września o środki na 2
kolejne oddziały przedszkolne w Niedźwiadzie Dolnej i w Chechłach. Sądzę, że na feriach
moglibyśmy lokal pod przedszkole w Chechłach przygotowywać. Wnosimy o ponad pół miliona
złotych, więc gdyby się udało pozyskać te środki finansowe to by było łatwiej wchodzić w kolejne
oddziały z korzyścią dla rodziców dzieci, przede wszystkim kolejne etaty dla nauczycieli i obsługi.
Wysoka Rado, jak zawsze, w tym czasie 14 październik, to dzień edukacji, to dzień nauczyciela.
Spotkanie było w ograniczonym zakresie bo rok nie sprzyja ekstrawagancji wydatków w oświacie.
Jesteśmy trochę jeśli chodzi o kadrę nauczycielską w okresie pewnych emocji bo wszyscy dyskutują
o przyszłej reformie oświatowej, czy ona nam zagrozi czy nie, czy nas będzie dotyczyć czy nie. Nie
ma się co dziwić. Generalnie samorząd do tej reformy jest przygotowany, jeśli wejdzie damy radę,
jeśli nie wejdzie pewnie się ucieszymy, bo na pewno będzie skutkowała środkami finansowymi
negatywnie to jest nieuniknione, to jest oczywiste. Z tym, że gmina ma mocną piramidę, nie
piramidę bo to się źle kojarzy, tylko podstawę, podstawę ekonomiczną, finansową, na pewno nam
nie grozi problem choćby sąsiadów, którzy nie płacą od pół roku ZUS-u dla nauczycieli i dyrektorzy
szkół stawiani są przed rzecznika dyscypliny finansów publicznych, tutaj nie ma obaw wszystko
płacimy w terminie, co do dnia, nie ma negatywnych wizji dla Ropczyc na najbliższe lata nawet jeśli
reforma będzie nas kosztowała przez kolejne lata po milionie to i tak sobie z tym problemem
poradzimy. Wysoka Rado, jeśli jestem przy oświacie to bardzo blisko jest kultura. W kulturze mamy
dwie, trzy instytucje. Bo o ile Szkoła Muzyczna nie jest instytucją kultury ale oświaty to teoretycznie
możemy ją tak zaliczać. Wczoraj odbywał się koncert jubileuszowy, kto miał czas i był z radnych to
bardzo dziękuję. Warto zobaczyć wkład samorządu Ropczyc do rozwijania zainteresowań
artystycznych dzieci i młodzieży nie tylko z tego miasta i gminy ale również i z powiatu bo takie
dzieci też do tej Szkoły Muzycznej przychodzą, my ponosimy koszty współfinansowania,
utrzymania, z rodzicami, tej szkoły, z tym, że od momentu, w którym od kilku lat jest to szkoła
państwowo samorządowa to rodzic koszty ponosi dużo mniejsze niż kiedyś kiedy płacił czesne np.
200 zł miesięcznie, dziś płaci chyba 100 złotych rocznie. To jest zasadnicza różnica. W ten sposób
pozwalamy również dzieciom o niższych dochodach szlifować swoje talenty jeśli mają takie
zainteresowania. Wyraziliśmy uznanie dla nauczycieli, dla dyrektora. Dyrektor Wojnarowski od 15
lat jest dyrektorem z pasją. Dzieci uzdolnione wyrastają na wspaniałych absolwentów. Takim
przykładem jest na pewno syn pani przewodniczącej, pani T.Rachwał, który przyjechał ze studiów
z II roku studiów na wyższej akademii sztuk artystycznych w Krakowie by jako absolwent zagrać
swój utwór, jak podkreślił w kuluarach pan dyrektor Szczepaniak bardzo trudny utwór, który gra się
na uczelni, poradził, jest w dobrej szkole jak to pan Szczepaniak jak rozmawialiśmy w kuluarach
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ocenił więc to są przykłady, że z dzieci wyrastają talenty, kończą wyższe uczelnie artystyczne
i możemy być z tego dumni. Co roku mamy kilkunastu i więcej absolwentów, którzy idą do szkół
średnich i z nimi jest dużo łatwiej jak powiedziała przewodnicząca wczoraj tam publicznie,
przewodnicząca tej szkoły jako nauczycielka szkoły średniej, prowadzić zajęcia przeróżne
pozalekcyjne, rożne formy artystyczne, z młodzieżą, która kończy 4 czy 6 lat Szkoły Muzycznej.
Chcę powiedzieć, że to nas trochę kosztuje Wysoka Rado ale warto, to jest niezwykle istotny kapitał,
może ważniejszy niż to o czym wcześniej mówiłem – drogi, chodniki, budynki czy odcinki
kanalizacji i wodociągów, są potrzebne, są niezbędne ale ten kapitał jeśli jest niedoinwestowany
w czasie to rośnie idzie do następnych klas i czas jest stracony. Więc myślę, że kapitał w kulturę jest
niezwykle ważny, nie mamy się tutaj czym smucić bo uważam, że również te koncerty, które
oglądaliśmy związane z 40-leciem Centrum Kultury, łącznie z 20-leciem rewii tanecznej,
artystycznej pokazuje, że mamy dużo młodzieży na terenie miasta i gminy, która jest zaangażowana
w rozwój nie tylko zdolności muzycznych ale i tanecznych i innych artystycznych; teatralnych. Jest
dobra praca nauczycieli, jest dobra praca instruktorów naszych placówek kulturalnych - domu
kultury, bibliotek, domów kultury wiejskich, to się dobrze rozwija, to warto dofinansowywać pod
kątem rozwoju bazy, doposażenia, warto płacić instruktorom. Ktoś powie, bo czasami słyszę takie
uwagi; panie burmistrzu bo w Sędziszowie to więcej na to, na to, więcej robią. Ja zawsze twierdzę,
że są wydatki, o których musimy mówić społeczeństwu, naszym podatnikom, że wydajemy duże
pieniądze, tego nie widać ale to jest niezwykle istotne – basen kryty, u nas jest, dużo nas kosztuje co
roku utrzymanie tego basenu, dofinansowanie, w Sędziszowie nie ma. My nie mówimy, że
w Sędziszowie nie ma, że my dofinansowujemy do każdego biletu jeśli obywatel i dziecko
z Sędziszowa tu przyjeżdża, my zapraszamy, my się cieszymy, że możemy do biletów mieszkańców
Sędziszowa dofinansować ten 50-procentowy udział bo tak to jest. My mamy Szkołę Muzyczną,
takiej szkoły dookoła w żadnej gminie nie ma, my do niej dokładamy, ale zapraszamy dzieci
z ościennych gmin, z Sędziszowa też, my mamy Centrum Sportu, my mamy rozliczne zespoły,
choćby jeden wymienię – orkiestrę dętą. Nie ma jej w ościennych gminach. Ta orkiestra nie jest za
darmo, ta orkiestra kosztuje, każdy trening, każdy wyjazd, każdy instruktor, każdy instrument jest
bardzo drogi, sołtys Raś wie bo kupił córce saksofon. To kosztuje ale on wie, że trzeba inwestować
w dziecko, to jest ważniejsze niż nowe opony do ciągnika. Dziecku trzeba w swoim czasie kupić
instrument tak samo jak i my w swoim czasie musimy inwestować w dzieci i w młodzież bo jak nie
to następne pokolenie szybko przychodzi i już ten czas minie. Podsumowując obszar kultury, bardzo
dziękuję i gratuluję pani dyrektor Centrum Kultury Teresie Kiepiel i pracownikom za zorganizowany
jubileusz, podsumowanie, tak samo jak i dyrektorowi Wojnarowskiemu. Wszyscy, którzy byli na
tych uroczystościach to widzą, że nasi współpracownicy wymienieni potrafią organizować imprezy
na profesjonalnym poziomie, że wszystko jest dopracowane i że możemy się szczycić naszymi
zespołami w różnych kategoriach wiekowych, dziecięcych i dorosłych i młodzieżowych. Jeżeli
chodzi o sport to teraz jest sporo pracy – bo rozgrywki wszelkiej miary lig piłki nożnej, mamy tu
parę grup; młodziki, juniorzy starsi, młodsi, seniorzy, mamy klasę A, klasę B, mamy IV ligę.
Wszystko kosztuje, wszyscy płaczą, że wciąż mało pieniędzy, wszyscy się domagają, pani skarbnik
przegląda wydatki, sprawdza, liczy, bo Błękitni płaczą, że do końca roku braknie im i proszą o jakieś
środki, więc pani skarbnik będzie musiała szukać. Zobaczymy, jakoś sobie z tymi wydatkami
sportowymi radzimy, ja zwykle marudzę, że to nas bardzo dużo kosztuje, że wyniki mierne, słabe ale
te wyniki nie są złe. Ja tak mogę mówić do wszystkich, do społeczników żeby ich mobilizować ale
jeśli słyszymy, że nasza młodzież zdobywa medale czy w zapasach poza granicami kraju czy w kraju
czy na scenach sportowych tenisa stołowego, czy badmintona czy świetnie wypadamy w siatkówkę
nie tylko seniorzy są w II lidze ale juniorzy obijają innych na plażówce i nie tylko, dominują na
szczeblu wojewódzkim, mamy się czym pochwalić w klasie siatkówki bo to jest druga szkoła poza
Rzeszowem centrum sportowego w siatkówce u nas w Zespole Szkół nr 2 wraz z tymi od 3 lat
klasami o profilu sportowym w gimnazjum. Trochę pomiesza szyki likwidacja gimnazjum ale
musimy się do tego dostosować. To jest wszystko bazą by utrzymać II ligę siatkówki, tak jak bazą
13

jest Szkoła Muzyczna do tego by utrzymać orkiestrę dętą na dobrym poziomie pod warunkiem, że
zawsze będzie dyrygent, który jest z pasją. Tak jak szefowanie różnym sprawom, jeśli ludzie na
czele są z pasją to można dużo dokonać, potrafią w argumentach wielu przekonać o środki, o obiekty
itd.. Pan dyrektor Centrum Sportu doznał uszczerbku na zdrowiu, zastępuje go na czas pewnie
dwóch, trzech miesięcy pan inżynier Olech, pan inżynier Olech jest specjalistą podziemi basenu
krytego i nie tylko, teraz też musi zarządzać, mam nadzieję, że będzie robił to skutecznie jeśli chodzi
o cele Centrum Sportu, o co proszę. W przyszłym roku będziemy jeszcze raz dokładnie analizowali
wszystkie nasze instytucje pod kątem efektywności ekonomicznej. Nie jest źle wygląda jeśli chodzi
o wstęp do projektu budżetu na przyszły rok ale nie jest aż tak dobrze żebyśmy nie musieli
rozmawiać i szukać efektywniejszych rozwiązań, by utrzymać poziom wszystkich dziedzin
dotychczasowy ale równocześnie rozwijać gminę czyli inwestować. Najważniejsza inwestycja, która
stoi przed nami w przyszłym roku to decyzja o budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 bo
nie można uznać, że jest dobra sytuacja w tej szkole, w szkole, w której jest najwięcej dzieci 615 lub
625 czyli dużo więcej niż na przykład u radnego Zenka, gdzie jest piękna sala gimnastyczna, gdzie
byłem przedwczoraj, przyjechałem o wpół do drugiej, sala żyje, na sali młodzież gra w siatkówkę,
jest nauczyciel, czasem rodzic odbiera dziecko, zaglądnie, zobaczy, o to chodzi. Dobudowaliśmy
drugi parking koło tej sali, drogę, więc obiekt jest piękny i mogę podać przykłady takich sal
gimnastycznych z widownią, dobrych, od których odstaje sala, która ma 40 lat w Zespole Szkół nr 1
gdzie przypada na tą salę 600 dzieci i więcej, więc myślę, że chyba będziemy musieli podjąć tą
decyzję, decyzję trudną dlatego, że tą salę możemy wybudować tylko na fundamentach czy na
terenie obecnej sali gimnastycznej, musimy ją zburzyć i okres musi być krótki, musimy trafić
w przetargu innej możliwości nie ma w dobrą firmę by budowała półtora roku a nie trzy i pół roku
jak w Rzeszowie mimo że termin budowy w Rzeszowie dokładnie podobnej hali minął już półtora
roku temu i na pewno pan prezydent Ferenc ma może nie lepsze ale znacznie liczniejsze służby
prawne i nie mogą sobie z firmą poradzić, więc jak wszędzie trzeba trochę szczęścia i trafienia
w dobrego wykonawcę, a naszą sprawą będzie decyzja czy się decydujemy na taką inwestycję i jeśli
się zdecydujemy to musimy ją przeprowadzić i oddać przed końcem tej kadencji. Wysoka Rado,
z grubsza wszystkie informacje, jeżeli będą pytania, czy wnioski to będę oczekiwał. Dziękuję.

7.
Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją zostały przekazane radnym do zapoznania się
dwa pisma, jedno dotyczące oświadczeń majątkowych – pism z urzędów skarbowych, drugie
dotyczące kwestii, która jest do rozpatrzenia przez radnych. Zgodnie z wcześniejszym ustaleniem na
stronie internetowej naszego Urzędu Miejskiego w zakładce Rada Miejska został umieszczony adres
e-mailowy do kontaktu z radnymi. Właśnie na ten adres wpłynął Wniosek Podkarpackiej Rady
Wojewódzkiej Partii Razem z dnia 5 października 2016 roku w sprawie godnego upamiętnienia
Ignacego Ewarysta Daszyńskiego w przypadającą w bieżącym roku 150. rocznicę urodzin i 80
rocznicę śmierci. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 13 ustawy o samorządzie gminnym
podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw
dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych należy do
wyłącznej właściwości gminy. Mając na uwadze powyższe, Podkarpacka Rada Wojewódzka Partii
Razem zwraca się z wnioskiem o godne upamiętnienie Ignacego Ewarysta Daszyńskiego
w nazewnictwie obiektów miejskich na terenie Miasta Ropczyce, w obliczu zasług, działalności
Ignacego Daszyńskiego. W podpisie Podkarpacka Rada Wojewódzka Partii Razem, ogólnie nie ma
wyszczególnienia osób z imienia i nazwiska. Pismo nie wpłynęło na adres urzędu tylko na adres
e-mailowy umieszczony pod zakładką Rada Miejska. Rada Miejska powinna na tą formę dać
odpowiedź również e-mailową. Jest przygotowana forma odpowiedzi dla inicjatorów tego wniosku:
Z wnioskiem o uhonorowanie Ignacego Daszyńskiego w formie nazewnictwa obiektów drogowych
Rada Miejska została zapoznana na sesji w dniu 28 października 2016 r.. Informuje się, że wnioski
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w sprawie nazewnictwa dróg wpływają od różnych środowisk, w tym od mieszkańców osiedli,
w których jest potrzeba nadawania nazwy. Ponieważ jest więcej propozycji nazw niż obiektów
wymagających nadania nazwy nie wszystkie wnioski w tej sprawie są honorowane. Informacyjnie
pismo takie będzie przekazane do wiadomości pana burmistrza. W miejscu w którym będzie się
kończyło podpis: Rada Miejska w Ropczycach.
Zapytał czy ktoś ma inne propozycje odnośnie tej kwestii. Nie zgłoszono innych propozycji.
Następnie Przewodniczący Rady przegłosował przedstawione powyżej rozwiązanie sprawy, które
zostało przyjęte przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
Radny pan Jan Rydzik – w związku z budową 32 garaży na terenie spółdzielni mieszkaniowej przy
Armii Krajowej i większym ruchu samochodów przy bloku Armii Krajowej 1 proszę
o montaż 1-2 progów zwalniających. Myślę, że to nie będzie wielki koszt. Argumentuję to tym, że
ten blok jest jednym z najstarszych, mieszkają tam ludzie w podeszłym wieku, bardzo często porą
letnią odpoczywają czy spacerują koło tego bloku. W tym bloku mieszka w pierwszej klatce pan
niewidomy, bardzo często tam przesiaduje, żeby nie było później jakiegoś niebezpieczeństwa czy
jakiegoś wypadku. Jest możliwość zrobienia drogi wjazdowej do tych garaży od strony LOK-u ale to
jest kwestia dogadania się kilku stron, tam jest chyba jakiś teren prywatny. Druga sprawa, proszę
przy projekcie budżetu na 2017 rok o uwzględnienie i zapisanie remontu chodnika oraz projektu
parkingu przy ulicy księdza Siewierskiego na górce koło kościoła Św. Barbary. Chciałem
podziękować za naprawienie jezdni na ulicy Piłsudskiego i Rataja, zrobiono to jeszcze przed zimą,
wspólnym zaangażowaniem się gminy, starostwa i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. (Radna
pani Imelda Sobańska poinformowała, że znów się zapadło ale pan prezes Środa podjął już
działania). Radny pan Jan Rydzik c.d. - interesowałem się tym, może poświadczyć pan redaktor bo
informowałem go, osobiście byłem przy tym. Zostałem poinformowany, że PUK zrobi jeszcze
dywanik asfaltowy tak, żeby jeszcze przed zimą to wszystko było w porządku.
Radna pani Imelda Sobańska – zazdrościłam kolegom radnym, którzy na poprzednich sesjach
dziękowali, ja nie miałam takiej okazji a dzisiaj już mam. Dziękuję za 63 metry ulicy Pułaskiego,
dziękuję za przełożenie płytek chodnikowych i poszerzenie chodnika, dziękuję za dowieszenie
lampy, która oświetla ten chodnik. Dziękuję panu burmistrzowi za wydanie odpowiedniej decyzji,
panu burmistrzowi Maziarzowi za orędowanie w tej sprawie, państwu z odpowiednich służb, czyli
panu inżynierowi Drozdowi, pani Zofii Malinowskiej i panu Sikorze za to, co zrobiono na osiedlu
Północ. Jeszcze jest tam parę rzeczy do zrobienia ale o tym będę mówić wieczorem na zebraniu
osiedlowym z udziałem pana burmistrza.
Radny pan Eugeniusz Nowakowski - nie chodzi mi o problemy związane z zapotrzebowaniem czyli
tzw. żądania bo wiemy dobrze, co w Brzezówce będzie robione, zresztą wszyscy radni wiedzą i my
również w środowisku, dlatego cieszę się bardzo, że dziś przy udziale przewodniczącego,
burmistrzów, jak również kierowników z gminy i wszystkich radnych byliście państwo,
zobaczyliście ten obiekt, który jest inwestycją od 2-3 lat, do roku przyszłego sądzę, że zostanie
zakończony. Serdecznie chcę podziękować panu burmistrzowi za podjęcie tej decyzji i sądzę, że
społeczeństwo Brzezówki w jakiś sposób będzie mogło się rozwijać kulturalnie, sportowo ale
również będzie wdzięczne administracji gminy za wybudowanie takiego obiektu z łącznikiem
przyszłej szkoły. Również chciałem podziękować za wykonanie trzech krótkich odcinków ale bardzo
ważnych dla tego społeczeństwa, odcinków asfaltowych. Jeszcze nie milkną mi w uszach 40 – lecie
centrum kultury, jak również 20 – lecie szkoły muzycznej. Są to dwa obiekty kulturalne, imprezy
o wysokim stopniu kultury, bardzo dokładnie przeanalizowane, przeprowadzone tak, że niejedno
środowisko wojewódzkie mogłoby się powstydzić a my moglibyśmy się pochwalić naszymi
osiągnięciami. Jest to na pewno zasługa kierownictwa tych obiektów a więc pani dyrektor, jak
również pana dyrektora ze szkoły muzycznej. Dlatego chciałem w imieniu własnym jak również
15

mojego środowiska podziękować tym osobom tu na dzisiejszej sesji. Pan burmistrz dzisiaj w swoim
wystąpieniu podkreślał co było, co będzie i co może być zrobione. Chciałem również podziękować
osobom, które interesują się sportem. Być może nie wszyscy wiedzą, być może nie czytali ale trzeba
powiedzieć, że są ludzie z pasją, jak burmistrz tu powiedział, między innymi taki nauczyciel jak pan
Jedynak w Lubzinie również jest z pasją. Wziął trzech zawodników i wszyscy przywieźli medale
z mistrzostw Europy, również na mistrzostwach Polski zdobyli tu w Ropczycach określone
osiągnięcia, tylko trzeba powiedzieć również to proszę państwa, że my czasem nie umiemy się
pochwalić. Za mało się chwalimy w prasie, w radiu czy w telewizji. Dlatego sądzę, że powinniśmy
wykorzystać środki dla popularyzacji nie tylko kultury, nie tylko osiągnięć gospodarczych ale
również i sportowych. Chciałbym zapytać pana burmistrza jak pan burmistrz widzi poprawę
warunków w szkole muzycznej. Jest to 200 dzieci, jest to dość duża, spora grupa młodzieży
a widzimy, że osiągnięcia są duże. Nastąpi ta adaptacja stacji PKS-u czy też inne pan widzi
rozwiązanie?
Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) - takie
uproszczenie rozumiem w słowach pana dyrektora, że pan Jedynak, nauczyciel nasz wziął trzech
chłopaków, pojechał i przywiózł parę medali. W pozytywnym sensie mówię uproszczenie bo
Szanowni Państwo, żeby tych trzech chłopców wziąć trzeba osiem lat z nimi pracować, codziennie
czy co drugi dzień po dwie, trzy godziny wylewać pot i jeszcze wiedzieć jak ich prowadzić, żeby był
na koniec efekt. Oczywiście pan Jedynak to pasjonat, pan Prokop to pasjonat, pan Ździebko, młody
nauczyciel to wielki pasjonat. W ciągu 2-3 lat grupy młodych tenisistów jeżdżą po Polsce i odnoszą
sukcesy. Natomiast ja mówiłem, akcentowałem to, że jedna dziedzina sportowa nas strasznie dużo
kosztuje, to jest piłka nożna, która nas kosztuje ok. pół miliona wszystkie stowarzyszenia razem.
Owszem ona jest najbardziej powszechna, cieszy się pewnie największą popularnością ale u nas
w Ropczycach nie ma dla niej klimatu bo i na stadionie ropczyckim jest niewielu kibiców, ja nie
mówię w Łopuchowej, na Czekaju czy w Gnojnicy bo rzadko tam bywam. W Ropczycach za mało
jest kibiców a za dużo wydajemy jak na tą IV ligę i to wszystko co wydajemy jest za mało mimo, że
mamy obiekty ładne i trzeba byłoby, żeby te obiekty były wykorzystane. Jak to wszystko razem
połączyć? Jak ktoś może podpowiedzieć, pomóc w tym gronie i spoza tego grona to byłoby dobrze.
Może nam brakuje pasjonatów takich jakim był pan Antoni Hajnas w swoim czasie najbardziej
efektywnym. Może nam brakuje jeszcze tych pasjonatów, może młodzi muszą bardziej dojrzeć, żeby
bardziej wspomagali. Gmina chce pomóc, chce zabezpieczyć ramy finansowe i techniczne. Bardzo
chciałbym, żebyśmy spróbowali w tej kadencji wybudować zadaszenie i dać szansę do
wykorzystania pięknej powierzchni pod trybunami dla celów poprawy zaplecza dla piłkarzy i nie
tylko piłkarzy, żeby również ten system pracy z młodzieżą w lekkiej atletyce na bazie tego stadionu,
tej infrastruktury bieżni itd. mógł się tam rozwijać a dzisiaj nie mamy warunków bo pod tymi
trybunami pomieszczenia nie są gotowe, potrzeba na to 1,5 miliona. Byłoby dobrze, żeby je
przykryć, żeby deszcz tego nie zniszczył, więc kolejne 1,5 miliona, to są duże wydatki. Szukamy
pieniędzy w rządzie i kolejny rząd mówi nie. Ja rozumiem tak jak wszyscy ma multum różnych
wniosków, różnych wydatków i każdy podejmuje decyzje w oparciu o punkt widzenia. Ja też
codziennie odmawiam wydatków, pieniędzy, wielu może i złorzeczy ale taki jest mój punkt
widzenia. Wciąż będziemy składali wnioski do Warszawy, może w którymś momencie i do takich
miasteczek środki na wsparcie tej bazy dojdą. Drugi temat o który pan dyrektor zapytał – szkoła
muzyczna, jaka jest dalsza wizja. Myśmy o tym mówili, przestaliśmy może trochę mówić, że po to
odkupiliśmy 2 hektary prawie w centrum Ropczyc w odległości 150 metrów od Pomnika
Wdzięczności, gdzie zakładamy, że to jest to centrum. To była dobra inwestycja, że od Niemców, bo
ostatecznie właścicielem tych spółek różnych był niemiecki bank Deutsche Bank wykupiliśmy za
1 600 000 zł ten teren. Budynek nie nadaje się do eksploatacji funkcji, które byśmy chcieli. Według
mojej oceny trzeba go zburzyć ale temu służy również program rewitalizacji, który państwo uchwałą
rady przyjęliście i będzie realizowany, żeby z zewnątrz inni fachowcy nam podpowiedzieli, może go
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będzie można rewitalizować czyli przebudować, rozbudować, dobudować, zmienić jego kształt,
kubaturę itd. Ale jeśli sugestie będą, żeby zburzyć i na tym miejscu wybudować inny obiekt to ja
bym chciał, aby to był obiekt służący sprawom publicznym, nie komercji, nie handlowi bo o handlu
mówiliśmy już kilka lat temu. Samorząd dwie kadencje temu podjął uchwałę zakazującą tam handlu
szczegółowym planem zagospodarowania i sami zapętliliśmy się w ten sposób, że interpretacje
prawne na dziś są takie, że mimo żeśmy się z tej uchwały o tym szczegółowym planie
zagospodarowania uchwałą wycofali to nie można tam decyzją o warunkach zabudowy projektować
nowego obiektu, tylko trzeba uchwalić nowy plan zagospodarowania i dopiero wtedy tamten
wygaśnie a to jest 2 lata w naszych warunkach. Takie jest zapętlenie w sprawach budowlanych,
każdy rząd obiecuje, że to usprawni. Do tej pory, jak ja to oceniam od 20 lat brniemy coraz bardziej
w szczegółowe przepisy i architekci nawet nie wiedzą co robić. Niedawno miałem spotkanie
z jednym z nich, który robi nam szczegółowy plan zagospodarowania, wydawał mi się bardzo prosty
dla Niedźwiady Dolnej pod kątem tego boiska. Znam go od 30 lat, pytałem go dlaczego to tak idzie,
przecież mówiliśmy, że to zrobimy w 10-12 miesięcy. Odpowiedział, że co rok u góry w sejmie
nowelizują, wydaje im się, że poprawiają a tworzą jeszcze gorszy klimat procedur do uchwalenia
szczegółowych planów. Niestety sądzę panie dyrektorze, że dopiero za dwa lata, to będzie już koniec
tej kadencji będziemy mieli uchwalony szczegółowy plan zagospodarowania dla tego obszaru
dworca PKS i dopiero wtedy umożliwi nam to wedle tego szczegółowego planu występowanie
o pozwolenie na budowę. Na co? Jeśli będziemy zgodni bo będziemy nad tym też wszyscy
pracowali, decydowali to powinien to być obiekt szkoły muzycznej, sali koncertowej, która jest
równocześnie salą kinową, mnie się wydaje, że również i obiektem który pomieści funkcję
biblioteki. Co prawda mamy gotowy projekt z pozwoleniem na rozbudowę biblioteki ale robiliśmy to
pod kątem środków europejskich. Złożyliśmy raz, nie dostaliśmy pieniędzy. Robiliśmy rozbudowę
bo takie były założenia. Robert Kuraszkiewicz może potwierdzić, że nie było szansy na złożenie
wniosku na budowę tylko na rozbudowę i modernizację, stąd tamto miejsce, stąd rozbudowa
biblioteki. Ja nigdy nie byłem przywiązany do pomysłu rozbudowy w tym miejscu biblioteki. Marzy
mi się biblioteka w tym miejscu co dworzec PKS połączona ze szkołą muzyczną ze wspólnymi
holami wystawowymi, z salą koncertową, która jest salą również i kinową i to marzenie Wysoka
Rado zostawmy na następną kadencję a w tej kadencji zróbmy to co możemy krok po kroku bo w tej
kadencji nic innego nie zrobimy bo takie jest prawo i możemy sobie narzekać nawet nie wiadomo na
kogo. Możemy się przygotowywać organizacyjnie i finansowo czy podołamy takim marzeniom,
które pan dyrektor wyświetlił na końcu bo oczywiście on te koncepcje uzgadniał i był bardzo mocno
zaangażowany w ocenę warunków brzegowych, jakie powierzchnie są potrzebne, ile sal dla szkoły
muzycznej. Mówimy już o szkole wyższego rzędu. Szkole, która byłaby szkołą średnią z maturą,
kontynuacja nauczania od tego co dziś, poprzez 3-letnią szkołę średnią o profilu muzycznym,
dotowaną przez państwo i utrzymywaną przez państwo. To jest cel, który sobie stawiamy tam w tym
miejscu, to jest cel dla następnej kadencji radnych. Sugeruję, żebyście się państwo zastanowili, czy
kandydując na radnych będziecie traktowali to jako swój program czy nie bo ktoś powie tak lub nie.
Nie ukrywam, że pewnie w następnej kadencji, ktoś kto tu będzie na funkcji burmistrza czy radnych
będą decydowali czy taki program koncepcyjny chować do szuflady czy go realizować. Dzisiaj też
nie odpowiadamy na to pytanie bo nie ma takiej potrzeby. Jak przyjdzie moment, że szczegółowy
plan zagospodarowania jest gotowy do analizy i decydowania, będziemy się wszyscy na ten temat
wypowiadali. Droga dość długa panie dyrektorze. Był pan na tym koncercie, ja tam powiedziałem
coś znamiennego i chciałbym, żeby udało się tego dotrzymać, że pan dyrektor Janusz Wojnarowski
na jubileusz 20-lecia swojej pracy dyrektorskiej w szkole muzycznej powinien nam przeciąć wstęgę
do nowych obiektów i to jest termin realny. Możliwy jest jako cel realny ale wcale nie jest to za
szybki termin.
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8. Przewodniczący Rady zamknął 30 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.

Protokolanci:
mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej
mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej

18

