
1 

 

Protokół Nr XXXIV / 17 

z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 27 stycznia 2017 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. 12.00 – 14.00. Przerwa w obradach: 12.35.-13.00. 

Miejsce obrad: Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 34 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, aby do porządku obrad włączyć 

autopoprawkę do projektu 4.1.. Ta autopoprawka mówiłaby o tym, że w tym planie niskiej emisji  

w Ropczycach dołączamy możliwość budowy farm fotowoltaicznych w Małej dla parafii jasielskiej, 

brzezińskiej i Kielnarowej. Chodzi o to, aby dać im szansę pozyskania środków ewentualnych  

z Regionalnego Programu Operacyjnego. Chcę zaznaczyć, że włączenie tych parafii dla Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej w Ropczycach nie powoduje żadnych kosztów finansowych po stronie 

gminy, jest to bezkolizyjne. Przed sobą macie państwo tą autopoprawkę.  

 

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

się – 0. 

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

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 33 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”, 

4.2.współdziałania z Miastem Dębica, 

4.3.zmian w Statucie gminy Ropczyce, 

4.4. nadania nazwy ulicy, 

4.5.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok. 

5.Zamknięcie I części sesji. 

6.Otwarcie II części sesji – godz. 13-ta. 

7.Wręczenie wyróżnień firmom za przedsiębiorczość i aktywność. 

8.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 33 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

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

Niniejszy projekt dotyczy aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ropczyce. Tak 

naprawdę aktualizacji podlega tylko załącznik z wykazem inwestycji. Pierwsza zmiana jest 

spowodowana tym, że w ramach określonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego 

naboru wniosków na odnawialne źródła energii, w tym projekty parasolowe planujemy złożyć 

wniosek na dofinansowanie indywidualnych rozproszonych źródeł rzadkiej energii na obszarze 

gminy Ropczyce a więc wprowadzamy tą inwestycję bo to będzie skutkowało tym, że  

w procedurze oceny wniosków będziemy mogli liczyć na dodatkowe punkty. Pozostałe zmiany są na 

wniosek parafii. Wyjaśniam dlaczego na komisji nie mówiłem o wszystkich, po prostu po komisji 

wpłynęły podania od pozostałych parafii, które chcą, taką mamy wiedzę dzierżawić grunty w Małej, 

na tej podstawie składać wnioski dotyczące budowy tych instalacji fotowoltaicznych. Są 

wprowadzone te dodatkowe parafie, to o czym mówił pan burmistrz czyli dotyczyłoby to Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Małej, następnie pw. Świętego Mikołaja  

w Brzezinach, pw. Chrystusa Króla w Jaśle i pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielnarowej. 

Wszystkie dotyczą tego samego zakresu zlokalizowanego na jednej działce w gminie Ropczyce czyli 

w Małej, która jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Małej.  

 

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

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

na posiedzeniu w dniu 25 stycznia pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję  

o numerach  4.1., 4.2., 4.3. i 4.4. 

 

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

przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Dębica – Kierownik 

Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju – pan Robert Kuraszkiewicz. 

Niniejszy projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Dębica, które ma 

na celu wspólne złożenie projektu w ramach konkursu o którym mówiłem przed chwilą czyli 

konkursu parasolowego odnawialne źródła energii. Termin składania wniosków mija 2 marca. 

Krótkie wyjaśnienie dlaczego nie startujemy sami. Kryteria oceny, które są oczywiście jawne  

w wyraźny sposób premiują duże wnioski. Duży wniosek jest taki, który jest na maksymalną kwotę 

dofinansowania, a wynosi ona 10 000 000 zł. W wyniku naszej akcji jesiennej naboru chętnych do 

uczestnictwa w tym projekcie mamy 390 złożonych deklaracji. Szacunkowy koszt, mówię  

o szacunkowym koszcie, bo proszę państwa ciężko jest na dzień dzisiejszy powiedzieć o realnym 

koszcie, tak naprawdę każdy wnioskodawca będzie realny koszt znał dopiero po przetargu. 

Szacujemy, że koszt naszych instalacji tych wszystkich, którzy złożyli swoją deklarację uczestnictwa 

jest w granicach 4 100 000 zł. Jak państwo widzicie do tych 10 000 000 zł nam całkiem dużo 

brakuje. By zwiększyć szanse powodzenia w tym konkursie szukaliśmy partnera, który stosował 

podobne kryteria, podobne zasady naboru a tak naprawdę ważny był tutaj poziom 

współfinansowania inwestycji. Jak państwo pamiętacie od samego początku zdecydowaliśmy się na 

ten wyższy wkład własny wnioskodawcy 30% dlatego, żeby też uzyskać więcej punktów, to też 

będzie podlegało punktowaniu. Z informacji z Urzędu Marszałkowskiego wiemy, że jest bardzo duże 

zainteresowanie wśród samorządów, oczywiście wynika to z zainteresowania mieszkańców bo to 

samorządy gmin i mieszkańców składają wniosek, że będzie bardzo dużo wniosków. Wszyscy 

doradzają, żeby składać wnioski te największe, duże bo tak naprawdę punkty zależą od wkładu 

własnego i od wielkości wniosku bo jest punktowana ilość gospodarstw domowych, moc instalacji, 

ilość zaoszczędzonego dwutlenku węgla.  Te wskaźniki zależne będą od tego jak duży będzie 
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wniosek. Miasto Dębica podobnie jak my miało w kryteriach naboru dla mieszkańców 30% wkład 

własny więc tutaj udało nam się dogadać i wspólnie chcemy taki wniosek złożyć, który będzie 

zbliżony do tych 10 000 000 zł czyli będzie wnioskiem maksymalnym. Oczywiście nie wiemy ile 

będzie takich wniosków. Wiemy, że co najmniej 5-6 z naszych okolic takich dużych wniosków 

będzie złożonych. Środków finansowych w naborze jest 120 000 000 zł czyli prosty przelicznik to 

będzie 12 projektów dużych bądź troszeczkę więcej mniejszych. Chcemy złożyć ten duży by 

zwiększyć szansę realizacji. Ta uchwała pozwoli burmistrzowi podpisać umowę o partnerstwie, 

gdzie dokładnie będzie wpisana ilość instalacji stojących po stronie każdej z gmin i kwoty 

wynikające z tych liczb instalacji.  

 

Uchwała w sprawie współdziałania z Miastem Dębica została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw 

- 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie gminy Ropczyce – 

Przewodniczący Rady – pan Józef Misiura. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt zmian w Statucie gminy w największej części dotyczy 

Rady Miejskiej, w większości byłoby to dostosowanie dotychczasowych zapisów ogólnych do 

faktycznego ich stosowania, ponadto ten projekt uchwały zawiera zmiany dostosowujące Statut do 

aktualnego stanu prawnego. Statut Gminy został uchwalony 30 grudnia 2002 roku. W ciągu 14 lat 

był zmieniany 9-krotnie, w tym 5-krotnie były to zmiany formalne np. dotyczące nazewnictwa 

jednostek organizacyjnych. Obecnie istnieje potrzeba uściślenia i zmian zapisów statutu gminy – 

dostosowania ich do: obowiązujących ustaw i rozporządzeń – punkty § 1 projektu uchwały: 2,13, 

innych uchwał rady - punkty § 1 projektu uchwały: 15a, b, c, d, bieżących okoliczności  

i doświadczeń wynikających z dotychczasowego stosowania statutu - punkty § 1 projektu uchwały: 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz wskazań organów kontrolnych – punkty § 1 projektu 

uchwały: 15 e. 

Zapytał czy jest potrzeba referowania każdego punktu projektu uchwały dotyczącego zmian statutu. 

Nie zgłoszono potrzeby referowania w taki sposób. Nie zgłoszono potrzeby dalszych wyjaśnień. 

 

Uchwała w sprawie zmian w Statucie gminy Ropczyce została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw 

- 0, wstrzymujących się – 0. 
 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – Kierownik Referatu 

Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomość – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy nadania drodze wewnętrznej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 

Ropczyce-Witkowice na działce 546/1 nazwy ulica Księdza Jana Jarosza. Przebieg ulicy przedstawia 

załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Jest to droga, która łączy ulicę Kolonia  

z drogą krajową na wysokości skrzyżowania z drogą, która prowadzi do Gnojnicy. Nazwa ulicy była 

konsultowana przez przewodniczącą Zarządu Osiedla Witkowice z mieszkańcami, którzy są 

właścicielami nieruchomości przy tej drodze. Większość właścicieli była za nadaniem nazwy tej 

drodze Księdza Jana Jarosza. Dwa słowa z życiorysu księdza Jana Jarosza. Urodził się 19 lutego 

1905 r. w Karsach diecezja Tarnów. W 1936 r. przybył do parafii Witkowice. Nie miał tam do 

pomocy wikariusza ani żadnego księdza pomocniczego. Po objęciu probostwa dał się poznać jako 

gorliwy kapłan, poprzez swoją pracę i modlitwę. Przy pomocy parafian wybudował dom parafialny 

w Witkowicach, dach kościoła przykrył blachą i starał się o jego rozbudowę. W czasie wojny 

organizował nieodpłatnie pochówki i pogrzeby nawet w nocy. Pomagał innym ludziom przeżyć 

okres okupacji hitlerowskiej. Po wojnie dokupił drugi dzwon. Doprowadził do kościoła 

elektryczność i wodociąg oraz rozpoczął remont plebani. Organizował różne pielgrzymki. 16 
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czerwca 1961 r. wyjechał na misje do Brazylii. Po 5-ciu latach odwiedził Polskę i Witkowice. Zmarł 

10 lutego 1971 r. w wieku niespełna 66 lat, w 41 roku swojego kapłaństwa.                                                                                                                                                                                                                             

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy została podjęta przy: za – 16 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 2. 

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok – 

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2017 rok. W budżecie gminy dokonuje się 

przeniesienia między paragrafami w kwocie 57 000 zł. Są to przeniesienia pomiędzy wydatkami 

bieżącymi przede wszystkim przeniesienia w placówkach oświatowych na zakup pomocy 

dydaktycznych oraz dla szkoły muzycznej na zakup sprzętu muzycznego w wysokości 7 000 zł. Są 

zabezpieczenia na paragrafach, które wcześniej w budżecie gminy nie występowały. Również 

zabezpieczenia w budżecie dotyczące urzędu miejskiego, przede wszystkim na zabezpieczenie  

w paragrafach dotyczących różnych opłat na rzecz urzędu miejskiego.  

 

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

Rewizyjna projekt uchwały 4.5 zaopiniowała pozytywnie. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok została podjęta przy: za – 18 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kilka  informacji 

może nie w formie sprawozdania, o tym będziemy mówili w lutym. Styczeń to jest taki szybki 

miesiąc, bardzo szybko przelatuje, trochę pracy, trochę ferii dziecięcych, młodzieżowych. Dwie 

kwestie chciałbym przypomnieć i poruszyć. Po pierwsze w ubiegłą niedzielę mieliśmy spotkanie 

tradycyjne, opłatkowe w hali. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Samorząd  

i Gospodarka oraz przez samorząd miasta, ja tam występowałem też jako burmistrz. Chciałem 

serdecznie podziękować radnym, którzy złożyli się na tą imprezę. Szczególnie chciałem 

podziękować panu przewodniczącemu, Prezesowi Stowarzyszenia Samorząd i Gospodarka. Dziękuję 

również wszystkim radnym powiatowym, którzy też mieli bardzo duży wkład. Bardzo dziękuję wam 

wszyscy szanowni państwo radni, że przekazaliście środki, które pan Prezes Zarządu Gminnego 

Ochotniczej Straży Pożarnej zbierał na wsparcie leczenia jednego z naszych kierowników, który jest 

w trudnej sytuacji chorobowej i wymaga wsparcia, jeśli chodzi o koszty leczenia, każdy kto chciał, 

mógł dać jakąkolwiek kwotę. W sumie z tej składki o ile wiem pan prezes zebrał 6 300 zł. Bardzo 

dziękujemy za tą ofiarność. To spotkanie było tradycyjne to nie było polityczne, tam nie było 

polityki. Tradycyjnie chcieliśmy się spotkać, oczywiście wszyscy radni byli zaproszeni, to 

zaznaczam. Jesteśmy w domu kultury. Chcę przypomnieć, że w styczniu dwa istotne wydarzenia 

miały miejsce. Tradycyjnie od paru lat 6 stycznia w święto Trzech Króli orkiestra dęta domu kultury, 

ochotniczych straży pożarnych bo takie jest jej umocowanie miała swój koncert. Kto chciał, kto 

mógł w tym czasie być i był, też ładny koncert bardzo dziękuję pracownikom centrum kultury i pani 

dyrektor za zorganizowanie tego koncertu i oczywiście orkiestrze dętej. Oczywiście składaliśmy 

sobie podziękowanie ale wtedy zapomniałem czy uciekło mi aby podkreślić, że organizacyjnie 

odpowiadało za ten koncert centrum kultury. Chciałem złożyć wyrazy uznania bo te koncerty są na 

wysokim poziomie. Orkiestra dęta działa społecznie, jakieś tam diety otrzymują zwłaszcza za 

koncerty ale jest to też duża praca zespołu, żeby utrzymać sprzęt, próby, przygotowania. Wyjeżdżają 

też na różne konkursy, żeby utrzymać ten poziom, to jest dobry poziom. Chcę przypomnieć, że  

w następną niedzielę czyli 15 była organizowana na naszej hali sportowo-widowiskowej kolejna 

edycja 20 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkim, którzy przyczynili się do jej 
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organizacji bardzo pięknie dziękuję bo osobiście uważam, że to też nie jest działanie polityczne ale 

prospołeczne, wielka ofiarność Polaków, ponadpolityczna. Zakupiony mam nadzieję w ciągu roku 

sprzęt za te zebrane miliony złotych przyda się osobom starszym, stanie się wyposażeniem 

oddziałów geriatrycznych i noworodków. To jest taka duża akcja, która spaja społeczeństwo. Cieszę 

się, że w Ropczycach co roku na tej akcji coraz więcej ofiarodawców przekazuje środki finansowe.  

Z roku na rok te wpływy u nas są większe. Średnio o ok. 10 000 zł. Bardzo dziękuję też 

pracownikom centrum kultury za współorganizację oraz ZHP. ZHP wraz z centrum kultury są 

organizatorami ale przede wszystkim bezimienni wolontariusze, których jest zawsze kilkudziesięciu, 

przez cały dzień i wcześniej zbierali te środki bezpłatnie, czasami na zimnie, trzeba też docenić, to 

jest też akt ofiarność. Poza tym odbywają się ferie dziecięce, nasze dzieci, młodzież oprócz 

wyjazdów z rodzicami w tereny bardziej turystyczne mają okazję uczestniczyć w wielu imprezach 

większych, mniejszych tu w domu kultury, w bibliotekach, jak również basen, lodowisko. 

Przejeżdżając drogą krajową, czyli drogą przez Ropczyce pewnie zauważyliście zwykle na 

lodowisku kilkanaście dzieci jeździło, więc uważamy, że jeśli jest dobra pogoda na feriach 

lodowisko sztuczne jest przydatne, ktoś się uczy jeździć, ktoś już jeździ, zawsze jest to jakaś forma 

oderwania dzieci od komputera i telewizora. Jak się ich wyrwie na sanki, na basen, do domu kultury 

czy na lodowisko jest okazja z innymi się spotkać, porozmawiać i trochę świeżego zimowego 

powietrza zaczerpnąć. U nas smogu nie ma mimo, że jest kotlina. Słyszałem, że minister Szyszko się 

wypowiadał, że smogi nad polskimi są miastami. Mamy taką urbanistyczną technologię, że miasta 

buduje się w kotlinach, w przeciwieństwie do Włoch, gdzie oni budują na wzgórzach, na wzgórzach 

jest przewiew. U nas wszystkie nasze kotłownie są wyniesione na Czekaj, centralne ogrzewanie i to 

źródło emisji spalin. Poza tym jest zmodernizowane, ma wszystkie certyfikaty. Ale też możemy 

dyskutować, myśleć co zrobić jeszcze, aby wyeliminować lokalne kotłownie, które spalają czasami 

niskogatunkowe miały. Nie jest to wielkie zagrożenie, ale jest to też temat, który staje przed nami. 

To o czym mówił doktor Robert Kuraszkiewicz przybliżyłoby nas jeszcze do lepszego, czystszego 

powietrza w zimie, gdyby udało się uzyskać środki z RPO na 400 instalacji OZE bo każda instalacja 

to jakaś energia, którą uzyskujemy ze słońca i instalujemy do sieci ale też liczę, że wnioski, które 

złożyliśmy poprzez PEC na wymianę instalacji, która doprowadza ciepło do bloków i przetwarza je 

w blokach to też byłoby unowocześnienie naszej technologii, poprawa aktywności i zabezpieczenie 

przed wzrostem kosztów na kilka lat. Trzymamy kciuki, żeby te kilka milionów udało się pozyskać. 

Tutaj trzeba trochę cierpliwości dlatego, że ta ocena przebiegała będzie nie tylko w Rzeszowie ale 

również w Brukseli bo te wnioski takie są. Komisja Europejska musi blokowo zatwierdzić dla 

Podkarpacia podział tych środków. To będzie trwało pewnie 6 miesięcy ale jesteśmy przekonani, że 

wniosek jest bardzo dobrze zrobiony, spełniamy wszystkie kryteria. Mogę założyć, że na 90% te 

środki otrzymamy a budowanie to raczej 2018 rok. Wszystko inne jest w gminie uważam, że 

normalnie, raczej dobrze. Przede wszystkim przygotowujemy się do sezonu wiosennego. Nasi 

pracownicy mają bardzo dużo pracy bo po pierwsze wdrażamy e-program czyli ujednolicamy 

oprogramowanie, oprzyrządowanie stanowisk pracy poprzez środki, które uzyskaliśmy. Kupiliśmy 

oprogramowanie, nowy sprzęt, wdrożenie tego wszystkiego wymaga dużo pracy naszych 

pracowników a równocześnie nałożyła się nam kontrola kompleksowa, która mogła przyjść na 

wiosnę, na to liczyliśmy a przyszła w styczniu. Ja rozumiem, że pracownicy RIO jeśli mają do 

wyboru w zimie kontrolować jednostki samorządowe na południu, gdzieś koło Sanoka, czy koło 

Krosna czy dalej koło Tarnobrzega to wolą koło Ropczyc, to jest normalne. Kontrola jest teraz 

styczeń-luty kilkuosobowa i absorbowała będzie również bardzo wszystkie referaty, trwa trzeci 

tydzień. Jestem pewny, że wszystko będzie w porządku bo mamy robione wszystko zgodnie  

z prawem, transparentnie, przejrzyście a jeśli znajdą jakieś drobne uchybienia to i dobrze bo 

poprawimy się. Taką ocenę po zakończeniu kontroli, kiedy przedstawiony zostanie protokół 

przedstawimy skrótowo Wysokiej Radzie. Komisja Rewizyjna może bardzo dokładnie to 

przeanalizować i każdy radny jeżeli będzie chciał mieć wgląd uważam, że nie będzie żadnego 
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problemu. Wysoka Rado, ustaliliśmy, że tradycyjnie w styczniu chcemy się spotkać  

z przedsiębiorcami, którzy reprezentują te największe załogi choćby po to, żeby tradycyjnie 

podziękować im za rok ubiegły, powiedzieć że szanujemy ich wysiłek, że pamiętamy, że gospodarka 

jest najważniejsza. Nie będzie to trwało długo. Chcemy przy okazji zobaczyć występ dzieci, które  

w rewii artystycznej uczestniczą na co dzień. Jak dzieci robią wiele prób, żeby być przygotowane do 

występów to niech Wysoka Rada zobaczy, być może w różnych programach gdzieś ich widzieliśmy 

ale teraz specjalnie dla przedsiębiorców i samorządowców. Są ferie, dzieci są dostępne, więc to jest 

też okazja, żeby ich zobaczyć i utrwalić choćby oklaskami. 

 

5. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 13.00 i zamknął pierwszą część sesji. 

 

6. i 7. 

Przewodniczący Rady p. Józef Misiura otworzył drugą część 34 sesji, uroczystą oraz powitał  

w imieniu Rady Miejskiej w Ropczycach oraz Burmistrza Ropczyc wszystkich, którzy przybyli na 

dzisiejszą uroczystość; w tym szczególnie panie i panów radnych oraz wszystkie podmioty 

gospodarcze, które na tą sesję przyjęły zaproszenie. Powitał wszystkich gości, a wśród nich: 

proboszczów ropczyckich parafii: księdza dziekana Leopolda Kordasa oraz proboszcza parafii pw. 

Przemienienia Pańskiego księdza prałata dr Stanisława Mazura, reprezentantów stowarzyszeń na 

czele z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej p. Adamem Syplem, gości spoza 

Ropczyc a wśród nich profesora Stanisława Sosnowskiego rektora Wyższej Szkoły Inżynieryjno-

Ekonomicznej w Rzeszowie, wszystkich Przedsiębiorców, Właścicieli, Prezesów, Dyrektorów firm  

i zakładów pracy, a wśród nich: wiceprezesa Zarządu Zakładów Magnezytowych Ropczyce  

p. Roberta Duszkiewicza,  dyrektora zarządzającego firmy Aero Gearbox International Poland  

p. Alana Daviesa, dyrektora finansowego  Aero Gearbox International Poland p. Jakuba 

Klimontowicza, prezesa firmy NIWA p. Jana Niwę, prezesa zarządu firmy WELDON  p. Kazimierza 

Mikruta, prezesa Zakładu Mostostal p. Jacka Sołtysa, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego  

w Ropczycach p. Tomasza Kasprzyckiego, dyrektora oddziału ropczyckiego firmy Cargill  

p. Wacława Wojnę, prezesa zarządu Zakładu Cerplast p. Krzysztofa Walczyka, dyrektora do spraw 

personalnych w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka p. Wiesława Hadałę, prezesa zarządu ZM INVEST  

p. Leona Marcińca, prezesa firmy Hutmag p. Tadeusza Walczyka, przedstawiciela firmy Rega Yacht  

Bogusława Królikowskiego, dyrektora w Cukrowni Ropczyce p. Adama Jasza, właściciela firmy 

Elmix p. Stanisława Przywarę, przedstawiciela firmy Pack System p. Jacka Kałuskiego, prezesa 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców p. Ludwika Parę oraz wszystkich przedstawicieli i szefów firm, 

witam kierownictwo instytucji i urzędów, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli, 

przedstawicieli mediów, oraz współgospodarzy dzisiejszej uroczystości burmistrza p. Bolesława 

Bujaka oraz radnych Rady Miejskiej. 

Następnie przewodniczący Rady powiedział: Panie i Panowie Szefowie i Przedstawiciele 

ropczyckiej działalności gospodarczej! Uroczyste sesje Rady Miejskiej są formą podziękowania 

władz gminy Ropczyce,  za Wasz wkład w rozwój gminy; za to, że kiedyś wykorzystaliście swój 

entuzjazm, pomysłowość, dobrą energię, zasoby materialne i wzięliście udział w budowie 

gospodarki małej ojczyzny - przez założenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Dziękujemy 

również, za to, że doceniliście walory Ropczyc –  jako właściwego miejsca na ulokowanie biznesu.  

Dzięki waszej pracy bogaci się budżet gminy i kraju, zaś mieszkańcy mają pracę, która jest podstawą 

utrzymania rodzin. Niezależnie od branży i wielkości – macie wspólną cechę, a mianowicie: 

społeczną odpowiedzialność za ropczycką wspólnotę lokalną. Panie i Panowie, Wysoka Rado! 

Doceniając wkład przedsiębiorców w rozwój gminy i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, 

chcemy kontynuować tradycję przyznawania honorowych nagród samorządu miasta i gminy 
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Ropczyce - osobom i firmom najbardziej zasłużonym. W bieżącym roku za dotychczasową 

działalność wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: pierwsza: Wspieranie 

społeczeństwa obywatelskiego, druga: Promocja Ziemi Ropczyckiej, trzecia: Dynamiczny rozwój 

firmy.  

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił firmy wyróżnione w kategorii Wspieranie społeczeństwa 

obywatelskiego, towarzyszyło temu wyświetlanie slajdów o tych firmach:  

⁕Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Jedna z wiodących placówek bankowych na terenie miasta  

i gminy Ropczyce oraz powiatu. Wspiera działalność stowarzyszeń oraz placówek edukacyjnych  

i opiekuńczych.    

⁕Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ropczycach - Znana na naszym terenie placówka 

handlowo-usługowa, w szczególności w branży spożywczej, z szeroką ofertą wyrobów własnej 

produkcji. 

⁕Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Niwa” - Specjalistyczna firma inżynieryjna, 

projektowa i wykonawcza, w wielu dziedzinach. Szeroko wspiera działania składające się na 

społeczeństwo obywatelskie. 

⁕Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka”- Należy do największych producentów farb i lakierów w Polsce 

i za granicą.  Jeden z największych pracodawców na naszym terenie. 

⁕Firma ZM Invest - Świadczy usługi doradcze, projektowe i instalacyjne związane z ceramiką 

ogniotrwałą. 

Przedstawicielom wyróżnionych firm Burmistrz Ropczyc oraz Przewodniczący Rady wręczali 

okolicznościowe statuetki, dyplomy, kwiaty. Wyróżnienia odebrali dla firm: Bank Spółdzielczy  

w Ropczycach - prezes zarządu banku pan Tomasz Kasprzycki, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” w Ropczycach - prezes Gminnej Spółdzielni pani Izabela Urbanek, Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Niwa” - właściciel firmy pan Jan Niwa, Fabryka Farb  

i Lakierów „Śnieżka” - dyrektor pan Wiesława Hadała, Firma ZM Invest - prezes pan Leon 

Marciniec. 

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił firmy wyróżnione w kategorii Promocja Ziemi Ropczyckiej, 

towarzyszyło temu wyświetlanie slajdów o tych firmach:  

⁕Zakłady Magnezytowe Ropczyce - Znany w kraju i na świecie producent materiałów ogniotrwałych 

na potrzeby branż przemysłowych stosujących procesy wysokotemperaturowe. Laureat wielu 

prestiżowych nagród.    

⁕Zakład Produkcyjno Handlowy Cerplast - Firma działająca w Ropczycach od ponad 20 lat, zajmuje 

się produkcją i dostawą opakowań przemysłowych. 

⁕Firma Cargill Polska Oddział Ropczyce - Lider w dziedzinie produkcji pasz dla zwierząt, prowadzi 

handel krajowy i zagraniczny. 

⁕Zakład Produkcyjny Cukrownia Ropczyce - Od 38 lat funkcjonuje na terenie Ropczyc, produkując 

cukier na bazie buraka cukrowego. 

⁕Zakład Produkcji Konstrukcji Mostostal Ropczyce - Zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych 

na potrzeby budownictwa przemysłowego. 

Przedstawicielom wyróżnionych firm Burmistrz Ropczyc oraz Przewodniczący Rady wręczali 

okolicznościowe statuetki, dyplomy, kwiaty. Wyróżnienia odebrali dla firm: Zakłady Magnezytowe 

Ropczyce - wiceprezes pan Robert Duszkiewicz, Zakład Produkcyjno Handlowy Cerplast - prezes 

pan Krzysztof Walczyk, Firma Cargill Polska Oddział Ropczyce - dyrektor oddziału pan Wacław 

Wojna, Zakład Produkcyjny Cukrownia Ropczyce - dyrektor pan Adam Jasz, Zakład Produkcji 

Konstrukcji Mostostal Ropczyce - prezes zarządu pan Jacek Sołtys. 
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Przewodniczący Rady przedstawił firmy wyróżnione w kategorii Dynamiczny rozwój firmy, 

towarzyszyło temu wyświetlanie slajdów o tych firmach:  

⁕UTC CCS Manufacturing Polska - Jest częścią światowego koncernu – eksperta w dziedzinie 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na naszym terenie działa od 2007 roku. 

⁕Aero Gearbox International Polska - Najmłodszy zakład produkcyjny na terenie Ropczyc, 

wytwarzający elementy podzespołów i części dla przemysłu lotniczego. 

⁕Firma Rega Yacht - Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją jachtów a także jest deweloperem 

budownictwa mieszkaniowego.  

⁕Eurovia Polska Oddział Ropczyce -  Specjalizuje się w budownictwie drogowym oraz produkcji 

kruszyw drogowych i mas bitumicznych.  

⁕Firma Weldon - Powstała z połączenia dwóch specjalistycznych firm, działa głównie w dziedzinie 

produkcji kontenerów i konstrukcji stalowych. 

⁕Firma Pack System - Zajmuje się produkcją oraz dystrybucją opakowań przemysłowych. 

Przedstawicielom wyróżnionych firm Burmistrz Ropczyc oraz Przewodniczący Rady wręczali 

okolicznościowe statuetki, dyplomy, kwiaty. Wyróżnienia odebrali dla firm: Aero Gearbox 

International Polska - dyrektor zarządzający pan Alan Davies, Firma Rega Yacht - przedstawiciel 

firmy pan Bogusław Królikowski, Firma Weldon - prezes pan Kazimierz Mikrut, Firma Pack System 

- przedstawiciel firmy pan Jacek Kałuski. 

 

Wystąpienia:  

Pan Stanisław Sosnowski – Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie - miło 

mi uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Chciałem podziękować gospodarzom, prowadzącym tą 

drugą część sesji rady miasta za zaproszenie mojej osoby. Chcę pogratulować gospodarzom 

kultywowania pamięci zauważania biznesu większego, mniejszego. Jak sięgam wstecz już wiele, 

wiele lat zawsze taka uroczystość u was się odbywa. To świadczy o dobrej współpracy tych, którzy 

zarządzają miastem, gminą tych, którzy dbają o wybudowanie dobrej infrastruktury dla działalności 

gospodarczej i tych, którzy organizują całą logistykę. Gratuluję wyróżnionym i wszystkim firmom, 

które tutaj dzisiaj zostały przedstawione bo to wy jesteście tym nośnikiem rozwoju gospodarczego, 

to wy również tak jak było kilka kategorii wyróżnień wspomagacie rozwój miasta, obywateli, całej 

społeczności. Ale żeby tak było muszą być dobre albo bardzo dobre relacje pomiędzy tymi, którzy 

kierują, rządzą a tymi, którzy są podmiotami i działają na obszarze miasta i gminy. Gratuluję, że taka 

dobra współpraca i takie dobre stosunki się wytworzyły co jest z korzyścią dla wszystkich obywateli 

i z korzyścią dla młodych pokoleń, które będą mogły widzieć swoją dużą szansę w nowoczesnych, 

prężnie rozwijających się firmach, w różnych kategoriach biznesu. Dlatego wszystkim 

wyróżnionym, organizatorom i obecnym gratuluję tych efektów. Prawie 17 lat temu powstała 

uczelnia Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna dzięki władzom tego miasta, tutaj siedzącemu 

panu burmistrzowi Bolesławowi Bujakowi, który umożliwił nam zorganizowanie tej uczelni. Myśmy 

nie zapomnieli o mieście. W logo naszej uczelni jest herb Ropczyc za przyzwoleniem Rady 

Miejskiej. Jesteśmy dumni, że tak się stało i miasto Ropczyce jest zawsze wraz z naszą uczelnią. 

Funkcjonujemy w obrębie miasta Rzeszowa, prowadzimy obecnie trzy kierunki studiów. Od wielu 

lat geodezja i kartografia I i II stopnia ze specjalnościami geoinformatyka, skannig laserowy a więc 

takie nowoczesne technologie. Nowum od roku u nas są zupełnie nowe kierunki, jeden z nich  

o nazwie coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi, chodzi o coaching w biznesie, chodzi  

o zarządzanie personelem. Jest to nowy trend, gdzie jest możliwość przez działania psychologiczne 

dawać partnerom, partnerowi w czasie zarządzania czy kierowania zespołem ludzkim dodatkową 

wiarę w swoje, ich umiejętności, wiarę uzyskania sukcesu. Zapraszam, zostawiłem niewielkie ulotki, 

zapoznajcie się. Dla każdego działającego w firmie a szczególnie zarządzającego ciekawe 

propozycje, nie tylko jeśli chodzi o studia czy studia podyplomowe ale szkolenia i kursy. Dziś to jest 
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ważne. Drugim kierunkiem, też nowym, który będziemy w tym roku promować jest informatyka  

i cyberbezpieczeństwo, gdzie chcemy kształcić informatyków śledczych, czyli informatyka śledcza, 

jest to nowum. Jak państwo wszyscy zauważacie w każdej firmie, instytucji musimy dbać  

o bezpieczeństwo w sieci, o bezpieczeństwo danych osobowych, o bezpieczeństwo informacji itd. 

Wyszliśmy naprzeciwko tym oczekiwaniom. Druga specjalność to programista programów 

komputerowych użytkowych na których jest ogromne zapotrzebowanie w Polsce, w świecie.  

W samym Rzeszowie brakuje ponad 300 programistów. Są to nowe wysokopłatne zawody. 

Zapraszam serdecznie na ulicę Miłocińską bo tam się mieścimy obok nowej strefy technologicznej. 

Liczymy zawsze na młodzież pochodzącą z gminy, z miasta, z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

i wielu młodych ludzi podejmuje kształcenie w naszej uczelni. Raz jeszcze wszystkim gratuluję  

a więc organizatorom, wyróżnionym, wszystkim obecnym bo to jest wielka sprawa, że firmy są 

bardzo cenione, zauważane i jest dobry klimat do współpracy.   

 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej p. Adam Sypel – Szanowni Państwo! Zaproszony 

ale niewyróżniony ale bardzo mi przyjemnie było słuchać tego i widzieć szanownych państwa tutaj 

tylu firmowców. Szkoda, że ja to tylko widzę, to gospodarstwo naszej ziemi ropczyckiej. Ponieważ 

byłem związany z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej jeszcze za świętej pamięci księdza 

Zwierza, który dzisiaj widząc to uwidocznienie tego wszystkiego jak się na ziemi ropczyckiej dzieje 

to by był zadowolony. Szanowni państwo, nie jestem przygotowany do jakiegoś przemówienia ale to 

nie ja prezes Towarzystwa Ziemi Ropczyckiej ale wy, którzy czynicie dla ziemi ropczyckiej tak 

wiele stajecie się przyjacielami ziemi ropczyckiej. Jest mi bardzo miło, że takiego splendoru ta 

kompozycja tej ziemi tego obrazu tej ziemi ropczyckiej doznaje przez rozwój firm, prosperowanie 

tych firm, zatrudnianie ludzi stąd i niekoniecznie stąd z tej ziemi ropczyckiej, dzięki przygotowaniu 

tej farby pod to żeby powstały te firmy czyli infrastruktury nie wiem czy dobrze nazywam, chyba 

nie, przestrzeni bym powiedział i stworzenie dobrego klimatu to chciałbym życzyć i odznaczyć tutaj 

słownie władze miasta, pana burmistrza, który tak glansuje, tak czyści to miasto, że aż przyjemnie 

jest spacerować i w zimie i w lecie. Spacerują po tym mieście tacy starzy jak ja już ludzie, spacerują 

też młodzież szkół podstawowych i średnich, którzy nie tylko to miasto widzą ale dalej poza 

horyzonty tego miasta widzą te gospodarstwa przyszłościowe jak gdyby oczekujące rąk i umysłów 

tej młodzieży, sądzę, że wy zapraszacie ich do tego. Jako długoletni nauczyciel i człowiek humanista 

szkoda tutaj mówić o jakiejś pedagogice - to jest piękny obraz, to jest działanie. Chciałbym żeby 

młodzież szkół szczególnie średnich doceniła to i dyrekcje szkół średnich doceniły tych gospodarzy, 

którzy gospodarzą w swoich firmach, w swoich zakładach i gospodarzy miasta i gminy Ropczyce, 

chciałbym by to było wykładnią jakąś wyłożone naocznie i tak sobie marzę żeby to było bardzo 

fajnie i serdecznie przyjęte przez całą gminę, nie z jakąś zazdrością że gmina Ropczyce prosperuje, 

że tak się rozwija tylko żeby była przykładem serdecznego współdziałania, współpracy i dawania 

dobrego przykładu. Jeszcze raz szanowni państwo bardzo dziękuję wszystkim, niektórych nie 

znałem nawet z widzenia, nie byłem nigdy w zakładzie u was, ale dla mnie to jest przyjemnością jak 

wychodzicie i przedstawiacie siebie coście dla tej ziemi zrobili. Sądzę, że te życzenia, które teraz 

powiem, były dla was normalne, rodzinne; życzę wam dobrych czasów dla waszych firm, dobrego 

czasu żeby wy i pracownicy pracujący w waszych firmach byli zadowoleni i co ważne  utożsamiali 

się z firmą. Dziękuję.     

 

Proboszcz parafii pw. Przemienienia pańskiego w Ropczycach ks. dr Stanisław Mazur - Z księdzem 

dziekanem Kordasem bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak miłym gronie w imieniu 

wszystkich księży parafii i sanktuarium. Cieszy nas coraz lepsza kondycja miasta, gminy w tym 

państwa firm bo ta kondycja rzutuje też na kondycję naszych parafii, rodzin i poszczególnych ludzi, 

bardzo dziękuję, przy okazji też gratuluję wszystkim wyróżnionym oraz dziękuję szczególnie za 

życzliwość na co dzień gdy zaglądniemy do waszych firm i biur, w szczególny sposób dziękuję za 
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życzenia świąteczne, które przychodzą od prawie wszystkich zakładów pracy i firm. Niestety nigdy 

chyba nie zdążymy, nigdy nie jesteśmy w stanie odpisać czy nawet oddzwonić bo najczęściej 

siedzimy w konfesjonale, to nie znaczy, że nie pamiętamy więc przy tej okazji bardzo dziękujemy za 

wszystkie życzenia świąteczne i noworoczne, odwzajemniamy je modlitwą.    

 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, dostojni 

księża, szanowni przedsiębiorcy, szanowna kadro kierownicza naszej gminy wraz z dyrektorami 

placówek oświatowych, państwo sołtysi i przewodniczący osiedli, szanowni i dostojni goście! Tak 

wiele pięknych i prawdziwych słów padło przed chwilą o intencji dzisiejszego spotkania. Ja 

chciałbym jakby zaakcentować, że rzeczywiście tradycyjnie od kilkunastu czy więcej lat staramy się 

u progu nowego roku podziękować za ubiegły rok tym, którzy tworzą to najważniejsze dobro gminy 

jakim jest podatek, jakim jest zatrudnienie naszych mieszkańców. Chcemy podziękować wam 

szanowni przedsiębiorcy wszystkim, którzy jesteście zarejestrowani na terenie miasta i gminy jako 

podmioty gospodarcze i podmiotów na dzień 1-go stycznia tego roku mamy 1 611. W szczególny 

sposób chcieliśmy podziękować wam tu dziś zaproszonym, w szczególny sposób chcieliśmy 

wyróżnić państwa w tych trzech kategoriach, oczywiście będziemy wyróżniać następne osoby  

w roku przyszłym. To wyraz uznania i szacunku dla właścicieli, dla dyrektorów zarządzających, dla 

kierownictwa i kadry waszych firm o różnych profilach działalności. Dzięki waszym podatkom 

możemy robić to o czym moi poprzednicy mówili, możemy utrzymywać gminę, rzeczy, które są 

istotne i ważne, bo wiadomo, że gospodarka czyli to co jest głównie w waszych rękach, ale również 

zajmowanie się pomocą ludziom o niższych dochodach, rodzinom wielodzietnym, opieka, 

wychowywanie, edukacja dzieci, młodzieży, budowa wspomnianej infrastruktury, również takie 

kwestie jak kultura, sport, rekreacja i te wszystkie dobre relacje, które wiążą się z tworzeniem 

społeczeństwa obywatelskiego w tym pomocy wielu, wielu stowarzyszeniom - to tak z grubsza 

mówiąc jest nasze zadanie, samorządu. Nie moglibyśmy tego dobrze realizować bez dobrej 

gospodarki. Stąd tradycyjnie chcemy na początku roku złożyć te wyrazy uznania i podziękować za 

podatki i powiedzieć, że w tym roku 2017 chcielibyśmy życzyć wam dalszego rozwoju by nie było 

zwolnień grupowych, by sprzyjała wam atmosfera gospodarcza i by wasze interesy były wszystkie 

udane, to my również wtedy będziemy jako samorząd zasobniejsi, szczęśliwsi a przede wszystkim 

zadowoleni będą nasi mieszkańcy, wasi pracownicy. W tym roku, który minął na pewno głównym 

aktorem na scenie gospodarczej była firma Aero Gearbox znana bardziej pod nazwą Rolls Royce, 

dzisiaj główni bohaterowie to dyrektor zarządzający Alan Davis i dyrektor finansowy Jakub 

Klimontowicz, bardzo wam gratuluję panowie dyrektorzy. Jestem pozytywnie zaskoczony, że udało 

się wam zrealizować wszystkie plany w jednym roku, w co nie bardzo wierzyłem aczkolwiek 

trzymałem kciuki. My administracja samorządowa chcemy tworzyć dobry klimat i wspierać 

wszystkie inicjatywy i różne dobre projekty, dobre pomysły. Oczywiście musimy się trzymać prawa 

i tutaj są czasami problemy ale chcemy tak interpretować to prawo i podpowiadać żeby te relacje  

w zakresie rozwoju i funkcjonowania firm były przyjazne, to uważamy za nasze zasadnicze, 

podstawowe zadanie. Bardzo się cieszymy z rozwoju UTC, cieszy nas deklaracja o rozwoju od 

wiosny firmy Weldon, co pan prezes zapowiedział, mamy dwa, trzy projekty duże do realizacji  

w tym wydane już pozwolenie na rozbudowę 20 hektarów spółki cywilnej z Rzeszowa, która 

zamierza produkować wyroby szeroko rozumianej służby zdrowia, prowadzić logistykę i rozwijać 

też zaplecze naukowo technologiczne dla swojej produkcji to uważam za bardzo rozwojowe 

przedsięwzięcie i też liczymy na to, że ta inwestycja na wiosnę się rozpocznie, to będą nowe miejsca 

pracy i oczywiście też podatki dla naszego samorządu. Jest bardzo też taki optymistyczny program 

budowy dużej bazy logistycznej kontenerowej przez firmę PCC polsko szwajcarska spółka na 12 

hektarach ale porozumienie, które zawarliśmy i podpisaliśmy zobowiązuje nas do poważnej, trudnej 

pracy w zakresie uchwalenia szczegółowego planu zagospodarowania i przede wszystkim pomocy  

w wykupie 12 hektarów pod tą inwestycję. To bardzo trudne wyzwanie. Ale też trudnym 
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wyzwaniem było zachęcenie naszych kolegów inwestorów z firmy Safran i Rolls Royce. Też nam 

wyszło, też się udało więc sądzę, że i temu zadaniu nowemu wyzwaniu podołamy. Mamy trzeci 

projekt też duży, tutaj głównie współpracują Zakłady Magnezytowe, firma mogłaby być 

zlokalizowana na 4 hektarach wolnych wokół Magnezytów ale przyznaję, że jako samorząd jesteśmy 

ostrożni co do tego inwestora i analizy czy ta lokalizacja jest właściwa czy nie będą trochę trwały. 

Nie będą mówił o rozwoju infrastruktury gminy bo wszyscy wiecie, że dołożymy wszelkich starań 

aby wykorzystać różną pomoc, by pozyskiwać środki do rozwoju miasta i do rozwoju gminy, nie 

tylko wasze środki ale też i środki zewnętrzne, mam wielką nadzieję, że umożliwią nam to różne 

instrumenty wsparcia ze środków europejskich i naszych polskich by te plany na 2017 rok mogły się 

zrealizować. Szanowni państwo, chcę jeszcze przypomnieć, że 4 wyróżnione tutaj firmy należały do 

setki firm w plebiscycie Złota Setka Firm Podkarpacia, firma Śnieżka zajęła 10 miejsce, firma UTC 

znana bardziej pod nazwą Gloria zajęła 20 miejsce, Zakłady Magnezytowe zajęły 26 miejsce i firma 

ZM Invest 52 miejsce, bardzo serdecznie gratuluję. To oznacza, że na 100 największych firm na 

terenie Podkarpacia, przy 21 powiatach mamy dobrą średnią i to takie firmy, które są znane nie tylko 

na Podkarpaciu, w Polsce ale i w Europie i nawet na świecie. Więc i za tą promocję chcemy 

podziękować, podkreślamy, że jest to niezwykle ważne i chcę podziękować, że prócz podatków 

jesteście w stanie wspierać wiele organizacji, wiele stowarzyszeń, wiele instytucji, które z racji 

swojej funkcji takiego wsparcia potrzebują jak szkoły, przedszkola i różne inne organizacje. 

Szanowni Państwo bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, że w gronie 

samorządu miasta i gminy, Rady Miejskiej i kierownictwa gminy mogliśmy złożyć to szczególne 

wyróżnienie dla tych z was, którzy są zaangażowani na tych najważniejszych odcinkach pracy 

gospodarczej, logistycznej, produkcyjnej. Chcemy życzyć wszystkim wam szanowni państwo ale 

również wszystkim firmom na terenie miasta i gminy Ropczyce by ten 2017 rok był rokiem dobrej 

nadziei i optymizmu, by przyniósł dalszy rozwój, by przyniósł przede wszystkim wam satysfakcję, 

satysfakcję waszym współpracownikom i pracownikom i też bardzo liczymy na wasze wsparcie 

poprzez podatki i przez różne inne akcje. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za pozytywne, dobre, 

partnerskie nasze relacje. Dziękuję.            

 

8.  

Przewodniczący Rady w imieniu Rady Miejskiej, kierownictwa i Burmistrza Ropczyc gościom sesji 

i pracownikom firm, które reprezentują złożył życzenia na najbliższe 11 miesięcy: pomyślności  

w prowadzeniu firm, dobrego rozwiązywania problemów a także na co dzień spokoju i uśmiechu.     

Zaprosił do obejrzenia występu Dziecięcej Rewii Folklorystycznej, zespołu przygotowanego przez 

Centrum Kultury w Ropczycach i na zakończenie dzisiejszej sesji na spotkanie okolicznościowe w 

Centrum Kultury. 

Przewodniczący Rady zamknął 34 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

 


