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Protokół Nr XXXVIII / 17 

z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 22 maja 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. 13.10 – 16.20. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 38 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

Powitał wszystkich gości obecnych na dzisiejszej sesji. Podziękował za przyjęcie zaproszenia 

Burmistrza Ropczyc i Rady Miejskiej na dzisiejszą sesję w związku z bardzo ważnym tematem 

dla lokalnej społeczności i lokalnej gospodarki a mianowicie tematem odnowy drogi 

wojewódzkiej przebiegającej przez teren miasta i gminy Ropczyce. Powitał Posła na Sejm pana 

Kazimierza Moskala, Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego pana Witolda Darłaka, 

dyrektorów reprezentujących Marszałka Województwa i Urząd Marszałkowski wśród nich 

Dyrektora Departamentu Dróg, Transportu Publicznego i Zbiorowego w Urzędzie 

Marszałkowskim pana Lesława Kornaka oraz Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich pana Piotra Miąsę. Powitał samorządowców pobliskich samorządów a wśród 

nich Wójta Gminy Wielopole pana Marka Tęczara, Wójta Gminy Ostrów pana Grzegorza 

Ożoga, Sekretarza Gminy Wiśniowa pana Jacka Rybczyka. Powitał również Dyrektora Zakładu 

Produkcyjnego Cukrownia Ropczyce pana Mariusza Maziarza, wszystkich obecnych na 

dzisiejszej sesji, radnych oraz pana Tadeusza Sowę reprezentującego biuro poselskie Posła  

Zdzisława Gawlika. Powitał całe kierownictwo gminy Ropczyce na czele z Burmistrzem 

Ropczyc panem Bolesławem Bujakiem oraz przedstawicieli prasy. 

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – mam prośbę do Wysokiej Rady o zgodę na 

wprowadzenie do porządku obrad jednego projektu uchwały rady 5.11.. Dotyczyłby 

zaciągnięcia zobowiązań w wydatkach bieżących na 2018 rok. Chodzi o wprowadzenie nowego 

projektu w zakresie pomocy społecznej „Praca kluczem do sukcesu”. Uzyskaliśmy dotację, 

potrzebna jest uchwała, która zagwarantuje w 2018 roku udział własny dla realizacji tego 

projektu przed podpisaniem umowy. Dwie autopoprawki, proszę o zgodę na autopoprawkę do 

projektu 5.1., który dotyczy ustalenia sieci publicznych przedszkoli. W tej uchwale w punkcie 

2 paragrafu 1 dodajemy wyraz zamiejscowy i dodajemy ostatni punkt 16 w którym 

wprowadzamy w liczbie mnogiej oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubzinie. 

To jest taki zakres autopoprawki. I poprawka do projektu 5.9. dotyczy zabezpieczenia wkładu 

własnego do projektu „Praca kluczem do sukcesu”, o którym mówiłem przed chwilą. To 

zabezpieczenie wynosi 12 210 zł. Ta kwota zamyka się w wydatkach tegorocznego budżetu 

ośrodka pomocy społecznej. Ta autopoprawka jest też niezbędna dla przygotowania umowy  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.  
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Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 37 sesji.  

4.1.Debata na temat stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – 

Wiśniowa, na odcinku przebiegającym przez teren miasta i gminy Ropczyce.  

4.2.Głosowanie w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.  

5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

5.1.ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy Ropczyce,  

5.2.zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: 

„Przedszkole na dobry start” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-

011/16 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1,  

5.3.zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Planeta 

Uśmiechu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 

2014-2020 Działanie nr 9.1,  

5.4.zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”,  

5.5.uchylenia Uchwały Nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 

2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 

realizację zadania publicznego,  

5.6.zmiany Uchwały Nr XXXII/299/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

na realizację zadania publicznego,  

5.7.zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok,  

5.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok,  

5.9.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok,  

5.10.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce.  

5.11.zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok. 

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 37 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4.1.  

Przewodniczący Rady poinformował, że punkt 4 przed chwilą przyjętego porządku obrad to 

dyskusja nad tematem drogi przebiegającej przez gminę Ropczyce. Dodał, że obecność tylu 

gości spoza naszego kręgu uczestniczących w sesjach rady miejskiej wynika z ważności tematu 

zaplanowanego w tym punkcie porządku obrad. Punkt dotyczy rozwoju miasta i gminy 

Ropczyce dla usytuowanych tutaj podmiotów gospodarczych oraz lokalnej społeczności  

a mianowicie jest to debata na temat stanu technicznego drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma-

Ropczyce-Wiśniowa na odcinku przebiegającym przez teren miasta i gminy Ropczyce. 
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Ponieważ inicjatorem tego tematu jest Burmistrz Ropczyc, dlatego poprosił pana burmistrza  

o wprowadzenie do tego tematu. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Goście na czele z panem Posłem. Chciałbym na początek powiedzieć kilka zadań, następnie 

będę proponował wyświetlenie kilkunastu ujęć dotyczących głównego tematu czyli drogi 

wojewódzkiej 986. Następnie chciałbym skomentować to co zobaczymy i wyjawić główny 

powód tej dyskusji i debaty w punkcie pierwszym i oczywiście rozumiem, że później będzie 

dyskusja wszystkich tych z państwa, którzy w tym głównym temacie chcielibyście zabrać głos. 

Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym gościom, którzy 

przyjęli zaproszenie na sesję a więc dziękuję panu posłowi Moskalowi, panu staroście, panu 

dyrektorowi Kornakowi, panu dyrektorowi Miąso, moim kolegom wójtom, również panu 

dyrektorowi cukrowni. Pan dyrektor cukrowni jest reprezentantem największego  

przedsiębiorstwa w sensie funkcji związanej z drogą wojewódzką a więc przewozów towarów 

masowych. Przypominam, że w czasie kampanii cukrowniczej w ciągu 3 miesięcy do Ropczyc 

przyjeżdża bez mała 600 000 ton buraków, które pewnie w ponad 85% przewozi się drogą 

wojewódzką 986 bo czy buraki jadą z zachodu Polski czy ze wschodu czy z południa muszą do 

cukrowni trafić najpierw w tą drogę, czy to z drogi krajowej czy z innych dróg. Dziękując za 

zaproszenie uważam, że jesteśmy w takim gronie tutaj na radzie miejskiej, które to grono może 

z troską porozmawiać o przyszłości tej drogi pod kątem koniecznej jej modernizacji, 

przebudowy, dalszych zabiegów o poprawę bezpieczeństwa. Chciałbym zwrócić uwagę, że ta 

droga wojewódzka 986 od Tuszymy do Wiśniowej przebiega przez tereny naszych gmin. 

Mówię naszych bo jest tu wójt pan Grzegorz Ożóg z Ostrowa, pan Marek Tęczar z Wielopola 

Skrzyńskiego i jest kolega wicewójt z Wiśniowej a więc są to cztery gminy przez teren których 

przebiega droga wojewódzka. Najdłuższy odcinek drogi to miasto i gmina Ropczyce. Myślę, 

że ta droga nas łączy. Łączy mieszkańców tych czterech gmin. Jest to w zasadzie większość 

ludności naszego powiatu, Powiatu Ropczycko-Sędziszowiskiego więc i obecność pana 

starosty bo obok drogi krajowej ta droga wojewódzka, jedna z dwóch przebiegających przez 

teren naszego powiatu, jest takim krwioobiegiem dla gospodarki gminnej ale też ważną arterią 

komunikacyjną dla mieszkańców naszych gmin a w szczególności miasta i gminy Ropczyce. 

Miejscowości położone za terenem naszego miasta są dość mocno zurbanizowane i jest dużo  

miejscowości, gdzie jest mnóstwo samochodów. Dzisiejsza droga wojewódzka jeżeli chodzi  

o natężenie ruchu samochodów nie tylko ciężarowych ale i osobowych a 10 lat temu to pewnie 

różnica w 100%. Zresztą mamy informacje o badaniach natężenia ruchu na tej drodze 

wojewódzkiej i wiemy, że z roku na rok to natężenie się coraz bardziej zwiększa. Czego dotyczy 

nasza troska. Nasza troska dotyczy stanu nawierzchni tej drogi, którą chcielibyśmy we 

fragmentach niektórych pokazać. Nasza troska dotyczy rozwiązań na niektórych odcinkach tej 

drogi. Za chwilę zobaczymy też skrzyżowanie z obwodnicą czyli z drogą krajową, zobaczymy 

skrzyżowanie z drogą wojewódzką przy wyjeździe z tej obwodnicy i oczywiście samo osiedle 

Czekaj. Osiedle Czekaj jest częścią Ropczyc, częścią przemysłową w której mamy strefę 

przemysłową w której jest kilkanaście zakładów pracy o znaczeniu ponadregionalnym bo to 

nie tylko wspomniana Cukrownia Ropczyce ale i Zakłady Magnezytowe i UTC, Weldon, 

Eurovia firma budująca drogi ma tutaj główny swój, jedyny oddział na całe Województwo 

Podkarpackie. Mógłbym wymieniać wiele innych firm łącznie również z Wytwórnią Pasz 

amerykańskiego Cargilla, gdzie też przywozi się setki ton towaru, mas do produkcji pasz 

zbożowych a więc są to wszystko firmy, które opierają swój transport bardziej na transporcie 

kołowym, mówiąc wprost na TIR-ach niż na transporcie kolejowym. Wobec powyższego stan 

techniczny tej drogi jest dla nas niezwykle ważny. Boimy się jako samorządowcy Ropczyc, że 

jeśli właściciel drogi, jest nim samorząd województwa, zarządzającym tą drogą jest zarząd dróg 

wojewódzkich w Rzeszowie, jeżeli nie będzie na dłuższym odcinku tej drogi poważnej 
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modernizacji, chcielibyśmy przebudowy to za 2-3 lata może się okazać, że już nie wystarczy 

kłaść nakładkę na nakładcę, z roku na rok może to doprowadzić do tego, że zostanie 

ograniczony tonaż a to już może być z wielkim uszczerbkiem dla naszej gospodarki, nie 

mówiąc już o bezpieczeństwie jazdy taką popękaną drogą. Chcę przypomnieć, że ostatnia 

większa modernizacja odbyła się 7 lat temu na odcinku od centrum Ropczyc do Okonina. Była 

to modernizacja poprzez położenie tylko jednej nakładki bitumicznej ze środków 

popowodziowych. Pamiętam, że wtedy była to dotacja w wysokości 80% z rezerwy budżetowej 

państwa na likwidację skutków powodzi i z uwagi na to, że w czasie słynnej powodzi 2009 

roku cześć odcinka drogi była zalana i stagnowała woda przez dłuższy okres czasu, co miało 

też znaczący wpływ na stan techniczny tej drogi. Pamiętam, że 12-13 lat temu był kładziony 

asfalt, czyli też nakładka bitumiczna z warstwą wyrównującą na odcinku od Czekaja czyli od 

ronda koło naszej Glorii czyli firmy UTC do dzisiejszej obwodnicy, jest jej kilka kilometrów. 

Jaki jest dziś, po tych 12-13 latach stan tego odcinka to widać, zresztą zobaczymy na ujęciach 

ale też każdy kto przejeżdża to wie jaki jest stan techniczny, jakie są koleiny i jaka popękana 

jest nawierzchnia. Nie ukrywam, że rozwój obszaru przemysłowego Czekaja i możliwości jakie 

stoją przed Ropczycami i konieczność dalszego rozwoju firm w tym obszarze powoduje, że 

wąskim gardłem dla Ropczyc, nie tylko dla gospodarki ale również dla przejazdów osobowych 

bo większość mieszkańców naszego powiatu pracuje w firmach na Czekaju, stanowi odcinek 

tej drogi wojewódzkiej od Czekaja do obwodnicy. Wszyscy wiemy, że jest tu różnica 

wzniesienia poziomu tych dwóch odcinków od obwodnicy do Czekaja, jest przewyższenie 

znaczące i przy tym przewyższeniu przeładowane TIR-y, zwłaszcza burakami przez te 3 

miesiące ale nie tylko w tym okresie powodują korki. Jeśli jedzie taki ciągnik przeładowany to 

za nim wlecze się sznur samochodów osobowych i znajdą się zwykle tacy, którzy naruszając 

przepisy ruchu drogowego przekraczają podwójną linię ciągłą. To nie tylko narażanie na 

niebezpieczeństwo siebie, innych, oczywiście kary, są tacy, którzy na to nie patrzą. Naszym 

dążeniem, samorządu Ropczyc jest próba dogadania się z właścicielem drogi, z samorządem 

wojewódzkim, z operatorem tej drogi zarządem dróg wojewódzkich by rozważyć możliwość 

przyjęcia innych rozwiązań, które umożliwiłyby otwarcie tego wąskiego gardła dla Ropczyc na 

przestrzeni najbliższych lat. Ja nie mówię dziś, nie mówię jutro. Szanowni Państwo, myśmy na 

tej sali mieli kilka posiedzeń w obecności pana posła Moskala, również pana starosty  

i w obecności naszych kolegów wójtów. Dyskutowaliśmy jeszcze przed wdrożeniem 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 co zrobić, jakich użyć argumentów by 

przekonać dowództwo samorządu wojewódzkiego, że droga Tuszyma–Wiśniowa należy do 

ważnej arterii transportowej przemysłu Podkarpacia. Jest jedną z centralnie położonych  

w Województwie Podkarpackim dróg i warto, aby znalazła się na liście podstawowej do 

przebudowy ze środków tej perspektywy finansowej 2014-2020. Wydawało się nam, że nie 

udało się ulokować przy użyciu wszystkich dostępnych argumentów, pism i wystąpień, które 

mam udokumentowane od 2013 roku ale to nie o to chodzi bo wszyscy tu obecni pamiętają te 

nasze dyskusje, spotkania i w ślad za tym idące wystąpienia podpisane przez Konwent Wójtów, 

Burmistrzów, również przez przedstawicieli władzy państwowej do których zalicza się pan 

poseł, pan senator Pupa również. Nie udało się ulokować w pozycji podstawowej do 

przebudowy bez konkursu. Znajduje się ta droga we wstępnym planie na dwudziestym miejscu 

listy rezerwowej. Obawiam się, że niestety środków nie wystarczy abyśmy mogli liczyć na 

środki europejskie. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Jeśli to dzisiaj po upływie 3 lat od 

rozpoczęcia tej drugiej perspektywy finansowej Unii Europejskiej wiemy, uważamy  

z Prezydium Rady, że najwyższa pora, aby w obecności radnych tej kadencji z troską pochylić 

się z właściwymi osobami, tu dziś obecnymi, zaproszonymi co dalej, jakie przyjąć rozwiązania 

by w przyszłości była możliwość przynajmniej etapami przebudowy czy modernizacji tej drogi 

wojewódzkiej, aby nie było tak, że za trzy lata okaże się, że droga zostanie już tak 

zdekapitalizowana, że będzie wspomniane przeze mnie ograniczenie nacisku przejazdu na oś  
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a więc hamulec dla gospodarki a wszyscy inni będą szukać winnych, będą ich szukać w gronie 

nas tu obecnych, co by nie powiedzieć decydentów przez ostatnie kilka lat. Do takich 

decydentów osobowo absolutnie zalicza się pan poseł Kazimierz Moskal, zaliczam się i ja ale 

i zalicza się całe grono, które tutaj siedzi przy tym stole. Mówię teraz bardziej o odcinku drogi 

wojewódzkiej na terenie miasta i gminy Ropczyce bo w sąsiednich gminach może jest trochę 

lepiej, bywało trochę gorzej. Pewne nakłady poszły w dwóch latach poprzednich na terenie 

gminy Wielopole Skrzyńskie i dobrze i chwała bo było to wąskie gardło ale wtedy, gdy przez 

3-4 lata w związku z osuwiskiem w Wielopolu było wąskie gardło, droga ta na odcinku od 

Ropczyc do Wiśniowej była ratowana bo był zakaz przejazdu samochodów o większym tonażu 

niż 10 ton. Dzisiaj takiego ograniczenia nie ma. Dzisiaj jest bardzo duże natężenie ruchu a brak 

jest jakichkolwiek oświadczeń, deklaracji, właściciela, samorządu wojewódzkiego, że jest 

możliwa w najbliższych latach tu poważniejsza inwestycja. Nasza dzisiaj troska i projekt 

uchwały, który chcemy przesłać do województwa, do rady sejmiku wojewódzkiego, do pana 

marszałka i przekazać go panu dyrektorowi departamentu i panu dyrektorowi zarządu dróg 

wojewódzkich zmierza jednak do opracowania koncepcji programowo – przestrzennej a być 

może i projektu technicznego przebudowy, ja nie mówię całego odcinka drogi wojewódzkiej, 

na to bez środków europejskich wiem, że nie stać województwa ale na pewne odcinki, na 

odcinki newralgiczne. Dobrze by było abyśmy wspólnie chcieli ustalić na co w najbliższej 

przyszłości nas stać, jakie odcinki przygotowywać do niezbędnego remontu czy też tej 

przebudowy. Bo wiemy, że dziś gdy chcemy podjąć jakąkolwiek inwestycję to program 

przygotowawczy a więc koncepcja, później projekt i dokumenty niezbędne do przetargu to 

absolutnie 2 lata i że najpierw takie środki muszą się znaleźć w budżecie. Nie ma ich  

w tegorocznym budżecie samorządu wojewódzkiego, nie ma ich w budżecie naszej gminy  

i pewnie gmin ościennych, więc jeśli chcemy zacząć tą dyskusję w przyszłym roku  

z konkretnymi zleceniami to dziś, teraz musimy tą dyskusję rozpocząć. Wysoka Rada ma przed 

sobą ostatnie tylko pismo, które skierowaliśmy do właściciela drogi, do sejmiku 

wojewódzkiego w którym zwracam się jako burmistrz w imieniu mieszkańców miasta i gminy 

o zlecenie projektu technicznego bo uważam, że może już nawet późno teraz zaczynać po raz 

trzeci opracowywanie i zlecenie koncepcji czy programu funkcjonalno-technicznego ale zdaję 

sobie sprawę, że odpowiedź samorządu wojewódzkiego nie jest satysfakcjonująca. 

Odpowiadający wicemarszałek sugeruje by zachęcić firmy, przedsiębiorstwa w tym m.in. 

cukrownię ropczycką do współfinansowania przyszłej przebudowy, by zachęcić do wspólnego 

projektowania. Ja mogę, co prawda nie w imieniu rady bo to rada jest decydentem deklarować 

jako burmistrz, że jestem gotów współpracować z zarządem dróg wojewódzkich w kwestii 

przygotowania stosownych opracowań technicznych. Nie mogę się wypowiedzieć czy  

w najbliższej przyszłości za 2-3 lata będzie gminę Ropczyce stać na wkład w wysokości 30% 

kosztów przebudowy. Uważam, że to wysoko postawiona poprzeczka koniecznej pomocy 

przez gminy samorządowi wojewódzkiemu na odbudowę infrastruktury, która jest  

w kompetencji i własnością sejmiku wojewódzkiego. To jest zawyżony absolutnie poziom i to 

jest, użyję zbyt mocnego może słowa za duża presja. Przecież dzisiaj wszystko jest wiadomo, 

w podejmowanych decyzjach samorządów wszystkich trzech szczebli. Jeśli dzisiaj jako 

Burmistrz Ropczyc wiem, że samorząd województwa jest gotów lekką ręką podpisać 

porozumienie, bo to się już stało i przyznać z własnych środków finansowych kwoty idące  

w dziesiątki milionów złotych dla miasta Przemyśla, dla wsparcia jego komunikacji 

transportowej, to jak to się dzieje, że nie stać właściciela, gospodarza województwa na 

utrzymanie w dobrym stanie własnej infrastruktury, własnej powtarzam bo my nie zwracamy 

się z prośbą do sejmiku wojewódzkiego by pomógł nam finansowo czy technicznie  

w przebudowie i modernizacji naszej drogi. My występujemy z prośbą po raz kolejny, od 2013 

roku były systematycznie wystąpienia, pisma spotkania by podjąć inicjatywę i przygotowanie 

do odbudowy. My wyrażamy chęć wszelkiej pomocy organizacyjnej. Nie mówimy dzisiaj nie 
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pomożemy finansowo, tylko na miarę możliwości. To nie może być tak, że małe, biedne gminy, 

może do biednych się nie zaliczamy ale absolutnie nie jest to kategoria miasta Ropczyce 

należąca do miast o takich dochodach jak Krosno, Przemyśl o których już wcześniej 

wspominałem wiem, że dotacje sejmiku wojewódzkiego są kierowane. Ostrożnie z naszymi 

deklaracjami co do przyszłego udziału w budowie. Ostrożnie z tym roszczeniami właściciela 

dróg wojewódzkich, że jeśli jakaś gmina nie zgodzi się z narzuconym parytetem 

współfinansowania to nie będziemy nic robić. Przypomnę, że dochody samorządów 

województwa składają się po części z dochodów ludności każdego powiatu. A więc udział  

w dochodach od osób fizycznych ma samorząd wojewódzki również z naszego powiatu. 

Również z firm, które są położone na terenie każdej gminy i Ropczyc, też podatek dochodowy 

od osób prawnych czyli od tych podmiotów jest udziałem dochodów również sejmiku 

wojewódzkiego. Wskazałem tylko dwa źródła dochodów z których zobowiązany jest samorząd 

wojewódzki do ponoszenia kosztów utrzymania, budowy, przebudowy, remontów swojego 

majątku. Zupełnie innym problemem, dużo bardziej kosztownym i trudnym do rozwiązania jest 

łącząca nasze gminy rzeka Wielopolka. Nie chciałbym dzisiaj absolutnie wchodzić w ten temat 

ale być może, za kilka miesięcy czy za rok też będziemy musieli jako samorząd Ropczyc przy 

udziale naszych kolegów wójtów z troską pochylić się nad tym zagadnieniem, które według 

mojej oceny od 7 lat, od tej dużej powodzi 2009-2010 roku stoi w miejscu, jeżeli chodzi  

o procedurę zbliżającą nas do ewentualnej budowy zbiorników zabezpieczających ludność 

przed powodzią. Dziś jest temat drogi, to nie jest taki temat, który jest jak miecz na szyi. To nie 

jest sprawa tak pilna, że w tym roku musimy podjąć działania modernizacyjne. My  

z odpowiednim wyprzedzeniem chcemy zwrócić się do samorządu wojewódzkiego, do pana 

dyrektora zarządu dróg wojewódzkich jednak o uwzględnienie w przygotowaniu projektu 

finansowego na przyszły rok środków, które w przyszłym roku pozwoliłyby nam opracować 

projekt techniczny niezbędny i konieczny do ewentualnej negocjacji w przyszłości a więc za 2-

3 lata o udziale partycypacyjnym środków jeżeli one są konieczne dla przebudowy tej drogi. 

Nie wyobrażam sobie, że w ciągu najbliższych 3 lat nie uda się w znaczącym stopniu tej drogi 

zmodernizować. Wówczas okaże się, że ta niezbędna arteria, jak krwioobieg dla naszych 

mieszkańców i dla naszych firm na terenie miasta i gminy Ropczyce będzie zdekapitalizowana 

i będzie to nie tylko wielkim problemem gospodarczym i społecznym ale i wstydem dla tej 

grupy osób, która dzisiaj jak powie zwykły mieszkaniec Ropczyc jest przy władzy. Przy władzy 

jestem ja, przy władzy jest poseł, przy władzy jest każdy z was siedzący przy tym stole. Ta 

droga wytrzyma jeszcze 3 lata ale absolutnie ani roku więcej. Dzisiaj spróbujmy zdać sobie 

sprawę z odpowiedzialności nas tu wszystkich przy tym stole, abyśmy wszyscy z należną 

intencją chcieli pomóc sprawie i chcieli próbować wywierać odpowiednie argumenty na 

decydentów, aby zainteresować się tą drogą. By nie było tak, że północ województwa i południe 

województwa, które ma jakąś nadmierną siłę wpływu politycznego sejmiku wojewódzkiego 

ma wspaniale drogi bo ja jeżdżę tymi drogami i wiem a środek województwa, ten najbardziej 

uprzemysłowiony, najbardziej zurbanizowany  jest ogołocony z inwestycji. Stąd bardzo mi 

miło i bardzo dziękuję, że szczególnie pan poseł Moskal chciał przyjąć zaproszenie i chciał 

posłuchać naszej dyskusji. Będę mu niezmiernie wdzięczny, jeżeli użyje swoich wpływów, 

żeby nas wspomagać w wywieraniu tych różnych argumentów na decydenta, którym jest 

samorząd wojewódzki. To nie tylko marszałek bo ktoś powie, że w gminie tylko burmistrz coś 

może zdecydować. Absolutnie to nie jest prawdą. Większość ważnych decyzji powstaje  

w przygotowaniu kolegialnym i na to ma szereg różnych elementów wpływ. Doskonale też 

wiem, że pan dyrektor Lesław Kornak jako fachowiec od dróg, który przez wiele lat między 

innymi współpracował z samorządem Ropczyc w projektowaniu chodników przy tej drodze 

wojewódzkiej dla poprawy bezpieczeństwa ludności, dzieci doskonale zna tą drogę, zna jej stan 

techniczny i chciałbym prosić pana dyrektora, aby chciał być też tym dobrym w tego słowa 

znaczeniu ambasadorem Ropczyc dla tej sprawy, aby kreować opinię o konieczności 
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zabezpieczenia w przyszłym budżecie pewnych środków i wspierać pana dyrektora Piotra 

Miąso i przekonywać go wręcz do tego, że konieczne jest zlecenie opracowań, by za 2-3 lata 

można było coś zrobić, by nie było tak, że za 3 lata zakaz poruszania się tonażu o większym 

nacisku spowoduje olbrzymie rozgoryczenie i będziemy szukali winnych, kto nie dopełnił 

swoich obowiązków i kto z odpowiednią troską i w odpowiednim czasie nie podjął tematu 

odbudowy tej drogi. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie mojego wprowadzenia, na tym etapie 

nie będę już więcej zabierał głosu. Bardzo proszę o 5 minut uwagi, może nawet krócej. Pan 

Andrzej Król wyświetli nam migawki z tej drogi wojewódzkiej, po wyświetleniu tych migawek 

będę prosił pana przewodniczącego, żeby podjąć dyskusję. 

 

Prezentacja multimedialna dotycząca stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma 

– Ropczyce – Wiśniowa. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Goście. Te obrazki po pierwsze pokazywały część zakładów z naszej strefy przemysłowej. To 

te które znamy. Taki obrazek z powierza pokazuje wielkość tych zakładów ale chcę dodać, że 

w sumie w tych wszystkich zakładach pracy pracuje 4 000 ludzi. Oni muszą dojechać do pracy 

tą drogą wojewódzką, innej drogi nie ma. Tu pokazane zakłady pracy to też setki TIR-ów 

dowożących różne surowce i wywożących też produkty. To głównie przemysł przetwórczy  

i przemysł maszynowy, a więc te duże obciążenia bo to nie produkcja komputerów czy 

elektroniki. Pokazaliśmy tylko odcinek tej drogi na terenie miasta i gminy Ropczyce. Jakie są 

inne odcinki? Trochę lepsze przyznaję bo ten odcinek drogi wojewódzkiej zwłaszcza od 

obwodnicy i od strony Ostrowa był szczególnie przeciążony w ostatnich latach w czasie 

budowy autostrady bo dodatkowo przejeżdżały tutaj TIR-y dowożące materiały z każdej strony 

na autostradę, na tym węźle dojeżdżano tą drogą wojewódzką. Chcę jeszcze przypomnieć, że 

natężenie ruchu z ostatniego roku, czyli 2016 to 6 000 pojazdów na dobę, co według mnie 

oznacza absolutnie pierwszą dziesiątkę dróg wojewódzkich na terenie naszego województwa. 

Jest to chyba jeden z ważniejszych argumentów, który wskazuje na to, że trzeba z troską 

pochylić się nad stanem technicznym tej infrastruktury. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, 

bardzo bym prosił o dalsze prowadzenie pod kątem dyskusji nad obrazkami i nad elementem 

informacji, który wypowiedziałem. 

 

Przewodniczący Rady zaprosił do udziału w dyskusji. Oddał głos radzie, żeby podniosła 

argumenty dotyczące omawianego tematu.  

 

Radny pan Andrzej Rachwał – Szanowni Goście, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Chciałbym poruszyć temat bardziej pod kątem bezpieczeństwa, związany być może  

z przewodniczeniem komisji ładu, porządku publicznego. Mając na uwadze, że prowadzę 

działalność, która jest związana z częstymi wyjazdami w teren i zauważam co się dzieje, 

chciałbym zwrócić tutaj państwu uwagę na stan techniczny drogi, przede wszystkim przez 

Okonin, Łączki bo dalej w zasadzie mało jeżdżę w stronę Wielopolszczyzny ale może tam pan 

wójt dopowie. Ten stan drogi jest na dzień dzisiejszy bardzo fatalny. Państwo zauważyliście na 

tych obrazkach być może też rejestracje samochodowe. To nie jest droga z której korzystają 

samochody lokalne, tylko korzysta samochodów bardzo dużo, tak jak pan burmistrz powiedział 

ok. 6 tysięcy na dobę przejeżdża i sami zauważyliście jaki stan w tej chwili jest tej drogi. Ja 

sobie nie wyobrażam jako kierowca i nie chcę nawet myśleć o tym co się stanie jak powylatują 

dziury i zaczną TIR-y, których jest bardzo duże nasilenie omijać te dziury. W tej chwili jadące 

TIR-y stwarzają niesamowite zagrożenie dla tych małych samochodów ale rozwiązanie 

ograniczenia tonażu uważam, że byłoby najgorszym rozwiązaniem jakie by było bo 

przypominamy sobie to co pan burmistrz wspomniał ograniczenie tonażowe, kiedyś kierowcy 
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musieli objeżdżać na Rzeszów na około, to jest po prostu niemożliwe ze względu na nasz 

rozwijający się przemysł a do tego być może dojdzie. Jedynym rozwiązaniem dla mnie bo nie 

wyobrażam sobie następnego rozwiązania, które też niestety coraz częściej widzimy na naszych 

drogach - ograniczenie prędkości, ograniczenie tonażu i uwaga wyłomy, a kierowca niech się 

martwi co z tym zrobi. Właściciel drogi ręce umywa. Ja postawiłem znak proszę uważać, jak 

sobie coś zrobisz twój problem. To dla mnie jest nie do przyjęcia. Ja jako radny nie wyobrażam 

sobie też żebyśmy przyjęli taką koncepcję, że my jako gmina mamy przebudowywać czy 

uczestniczyć w wysokim stopniu w realizacji naprawy tej drogi czy modernizacji. Na pewno 

trzeba już zauważyć co my jako gmina robimy dla poprawy bezpieczeństwa pieszych na tych 

drogach. W tej chwili uczestniczymy w dofinansowywaniu przy budowie chodników i to jest 

udokumentowane, więc nam nikt nie powie, że tego nie robimy bo droga prowadząca z Ropczyc 

do Łączek do Wielopola ale nas interesuje do Łączek do skrętu na Niedźwiadę jeszcze w całości 

nie ma niestety chodników. Ja chciałbym, żebyście panowie przejechali się kiedyś tą drogą, 

szczególnie wieczorem albo kiedy dzieci wracają ze szkoły. Jak zobaczycie jak te TIR-y jeżdżą 

koło tych malutkich dzieci przechodzących poboczem to naprawdę może komuś się otworzą 

oczy i pomyśli bardzo poważnie na ten temat. To się mówi wszystko dobrze dopóki coś się nie 

stanie a w tym momencie sami widzicie jaki stan dróg jest. Uważam, że jeżeli jest możliwość 

my po prostu po ludzku jako radni prosimy, spróbujcie panowie coś zrobić z tą drogą bo jest na 

razie nie tragedia ale początek tragedii. Może dojść do tragedii wtedy już będzie za późno bo 

ludzkiego życia niestety nie zwróci nam nikt. Nawet gdyby ono jedno było to i tak go szkoda. 

Chciałbym jeszcze prosić panów z zarządu dróg wojewódzkich może byście panowie wpłynęli 

na generalną dyrekcję bo pisaliśmy niejednokrotnie jako gmina prośbę o wyregulowanie 

świateł waszej drogi z drogą krajową, jeśli chodzi o skrzyżowanie na światłach z tzw. naszą 

obwodnicą. Niejednokrotnie pisaliśmy, że te światła są całkowicie źle wyregulowane. Przez to 

dochodzi tam do wypadków, ja nie powiem, że skarb państwa teraz zaciera ręce bo na tych 

kamerach czeszą super kasę, my z tej kasy już nic nie mamy, chociaż może by pan poseł 

wpłynął i zmieniłaby się ustawa jakaś, żeby można było z tych pieniędzy dofinansować 

naprawę drogi w Ropczycach bo akurat na tym terenie ludzie płacą poważne kwoty. Jak mi 

listonosz mówi, że w przeciągu 2 miesięcy rozniósł tylko na jednej ulicy 300 wezwań do zapłaty 

500 zł plus 10 punktów, punkty się nie liczą ale 500 zł za mandat. Ze względu na to, że łamią 

czerwone światło ci niech będą karani jak najbardziej ale są tak wyregulowane światła, że 

zaświeci się zielone, momentalnie pomarańczowe, czerwone, nawet nie jest w stanie zjechać  

i dostaje 500 zł. Mam potwierdzenie u siebie też więc wiem o czym mówię. Koło samego 

skrzyżowania mieszkam, po prostu idę i patrzę co się tam dzieje. Jakbyście panowie mogli, bo 

my nie mamy już siły przebicia, może wy u góry się prędzej dogadacie, żeby ktoś zajął się tym 

skrzyżowaniem. Chciałbym tyle dodać, żeby panowie wzięli sobie do serca, jeżeli tylko jest 

możliwe od szczebla niższego do góry aż do pana posła, może pochylmy się nad tą drogą, 

zastanówmy się nad naszym bezpieczeństwem bo mi się wydaje, że ono jest najważniejsze  

w tym momencie. 

 

Radny pan Jan Ździebko -  Szanowni Goście, Panie Przewodniczący – ja też chciałem się 

zwrócić z takim apelem w sprawie tej drogi. Kolejną kadencję mam przyjemność zasiadać  

w radzie miasta i wiem, że zawsze staramy się pomagać w budowie chodnika czyli działać na 

taką trochę mniejszą skalę. Naprawa tej drogi to już będzie wyższa skala, wyższe pieniądze. 

Reprezentuję miejscowych rolników, sam jestem rolnikiem ale też małych przedsiębiorców. 

Dzisiejsi przedsiębiorcy to już nie są ci ludzie, którzy gdzieś rowerem dojeżdżali czy małym 

samochodem, żeby działać trzeba zamawiać różne maszyny, różne materiały i z tego też tytułu 

dużo samochodów jeździ, dużo samochodów się porusza. Na tych filmach widzieliśmy nawet, 

kto chciał obserwować różne rejestracje. To nie były rejestracje tylko rzeszowskie, była  

i zielonogórska. Świadczy to o tym, że żeby dostać się do Barwinka trzeba właśnie przejechać 
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tą drogę. My mali przedsiębiorcy, gdy coś chcemy zamówić czy dojechać do pracy musimy 

poruszać się tą drogą a ta droga jest kiepska, słaba a mocno dociążona. Chciałbym się zwrócić, 

do panów na tym średnim szczeblu bo na tym najwyższym to się trudno dogadać, jak 

obserwujemy, ja osobiście nie bardzo liczę na to dogadanie się na samych szczytach. Jeżeli się 

nie dogadamy tu, na tym średnim szczeblu, jeżeli nie skorzystamy z wielkiej mądrości 

samorządowców, tych którzy nie bacząc na to kto jest ministrem, kto jest posłem, kto jest 

premierem dogadują się na dole. Tutaj ci wójtowie, burmistrzowie pamiętają wielu ministrów. 

Ja osobiście pracuję w Lasach Państwowych, już 37 lat pracuję w leśnictwie w którym zacząłem 

i pamiętam już 5 leśniczych, 4 nadleśniczych a ilu dyrektorów generalnych to nie zliczę bo to 

bardzo dużo. Przywołane przez pana Andrzeja mandaty, nie ma opcji, że te światła wszystkie 

są wyregulowane dobrze. Trzeba uważać bo raz jest tak, że trzy samochody przejedzie, raz 

osiem. Działa to jak działa, człowiek musi nad tym panować. Spróbujmy się dogadać, 

spróbujmy się o ten temat otrzeć bo tak się składa, że jesteśmy trochę w takim troszeczkę 

Trójkącie Bermudzkim ta nasza okolica a zwłaszcza te strony w stronę Wielopola, Niedźwiady 

bo tam się łączy i gmina i powiat inny. Korzystając z okazji do pana posła Moskala się zwrócę, 

żeby pan w Dębicy też tak troszeczkę poprosił, porozmawiał z kim trzeba bo droga tak samo 

powiatowa jest tam ale do granic Stasiówki a potem do Niedźwiady, jak pan tam jeździ czasem 

to już jest tragedia, jest kartoflisko a nie droga. Tak się składa, że dużo jeżdżę, niedawno 

przejechałem ponad 800 kilometrów za jeden dzień ale jak tu przyjechałem do Niedźwiady już 

nie chciało mi się spać na tej drodze tak budziło, wiedziałem że jestem u siebie bo to droga na 

Stasiówkę. Liczę na mądrość samorządowców, liczę na mądrość tych ludzi, którzy tu działając 

przy społeczności, przy wyborcach, przy tych którzy ich wybrali, ci potrafią wiele zrobić.  

Z góry mniej widać. Z okolic Warszawy nie widać do Niedźwiady, nie widać do Ropczyc, nie 

widać do Łączek ale z Wielopola widać już do Broniszowa, z Broniszowa widać do Ropczyc. 

My możemy dużo zrobić. Trochę pracuję na terenie gminy Wielopole, wiem, że pan wójt dużo 

dobrego wprowadził do gminy, żeby takiego dużo dobrego wprowadzić na drogi wojewódzkie 

dobrze by to było. Nie była poruszona sprawa Lasów Państwowych. Może lasy troszeczkę 

mogłyby się włączyć do tego ratowania. Ja tylko świadczę usługi na rzecz leśnictwa, dużo 

więcej tysięcy sadzę niż wycinam a przy sadzeniu droga tak się nie zużywa ale jednak lasy 

wywożą drzewo, może zechciałyby uczestniczyć. Współpraca z lasami jest możliwa, pan 

burmistrz wie, że z Dębicą dało się dogadać, tak samo ze Strzyżowem panie burmistrzu 

dogadaliście się i w dniu dzisiejszym została rozpoczęta wycinka na Porębach, dzisiaj pierwsze 

drzewa są wycięte, gdzie jest konieczność wycięcia, żeby ta droga była poszerzona. Dziękuję 

bardzo, cieszę się że panowie zaszczycili nasze Ropczyce, nasze spotkanie. 

 

Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, Panie Pośle, Panie Burmistrzu. Zebranie dotyczy drogi wojewódzkiej 986, która 

przebiega przez 3 powiaty bo zaczyna się albo kończy na Powiecie Mieleckim, przez Powiat 

Ropczycko-Sędziszowski, przez Powiat Strzyżowski. Myślę, że starostowie z sąsiednich 

powiatów też są zainteresowani jakością tej drogi, chociaż w niewielkiej części leży ta droga 

na ich terenie. Myślę, że też przyłączyliby się do naszego spotkania i do tych głosów, które 

tutaj zostały podniesione przez pana burmistrza czy przez kolegów radnych. Przyglądając się 

tej drodze, tym samochodom z tymi rejestracjami, tam nawet wydaje mi się, że powiatowy 

samochód miał zdjęcie zrobione. Różne samochody o różnym tonażu tutaj jeżdżą. Droga jest 

bardzo ważnym elementem tej infrastruktury drogowej bo oprócz dróg gminnych, 

powiatowych i krajowej również ta droga jest ważnym elementem i dla mieszkańców ale jak 

było tutaj podkreślane nie tylko mieszkańców naszego powiatu. Przez wiele lat, kiedy 

samorządy funkcjonowały na pewno wiele inwestycji związanych z remontem dróg było 

podnoszonych. Ta droga rzeczywiście w ostatnim czasie jest bardzo wyeksploatowana. Można 

się posprzeczać ale to nie jest sedno sprawy, gdzie jest bardziej zniszczona czy na terenie gminy 
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Ropczyce czy na terenie gminy Ostrów u kolegi Ożoga wójta Ostrowa, trochę poprawiona  

w pewnych elementach została na terenie gminy Wielopole, to jest też bardzo ważne bo tamta 

droga była rzeczywiście w bardzo złym stanie. Myślę, że tutaj chyba jednym głosem powiemy, 

że jest zasadność i duży nacisk na to, aby rzeczywiście podjąć starania i tą drogę w jak 

najkrótszym czasie, pan burmistrz słusznie zauważył, że pewnie ona jeszcze rok, dwa wytrzyma 

ale to jest taki zaporowy termin, kiedy zacznie tak niszczeć, tak się psuć, że będzie trudna do 

przejechania a już na pewno nie będzie możliwe, aby wszystkie pojazdy o wszystkich tonażach 

mogły z niej korzystać. Zadanie dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, dla 

przedstawicieli. Tutaj na pewno mój głos również w tym jest taki, że jest zasadne, żeby tą drogę 

remontować, jest zasadne, żeby ją poprawiać. Jest bardzo ważnym elementem tej 

infrastruktury, to co wcześniej już powiedziałem. Wszędzie brakuje pieniędzy. Ja tutaj nie chcę 

absolutnie ani usprawiedliwiać Samorządu Województwa Podkarpackiego ani próbować 

usprawiedliwiać tej sytuacji, natomiast trzeba zwrócić na tą drogę uwagę szanowni państwo  

i wszelkie starania podjąć, żeby można było doprowadzić do remontu. Z wypowiedzi 

burmistrza wynika, że jest o poszerzenie tej drogi, nie wiem czy jest to możliwe, czy dodatkowe 

pasy przy wzniesieniu byłyby zasadne, czy to jest możliwe nie wiem. Ważne jest, by to co jest 

w tej chwili utrzymać czy podnieść ten standard poprzez zmianę. Myślę, że więcej na ten temat 

mogą panowie z zarządu dróg wojewódzkich, przedstawiciele Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego powiedzieć, natomiast jako samorząd powiatowy i też w gronie 

samorządowców powiatu dyskutujemy o tej infrastrukturze drogowej i zasadność remontu tej 

drogi jak najbardziej widzimy. Uważamy, że rzeczywiście trzeba się pochylić nad tym 

problemem i próbować go w jakiś sposób rozwiązać. Możliwości pewnie trochę jest, choćby ta 

perspektywa finansowa 2014-2020, chociaż wiemy, że bardzo mało środków jest 

zakontraktowane na drogi wojewódzkie czy inne. Trzeba szukać tych środków, trzeba szukać 

możliwości. Nie chce tutaj podpowiadać i wymądrzać się ale może do generalnej dyrekcji się 

zwrócić, czy może do Ministra Infrastruktury, który zarządza, może tam trzeba szukać 

pieniędzy. To jest już w gestii Samorządu Województwa Podkarpackiego. Myślę, że działania 

w tym kierunku zostaną podjęte, jeżeli jeszcze takie nie miały miejsca, aby doprowadzić do 

tego, aby tą drogę rzeczywiście wyremontować i aby ona mogła służyć tak jak tu było mówione, 

jeszcze raz to powtórzę nie tylko mieszkańcom naszego powiatu ale i przedsiębiorcom i wielu 

przejezdnym, którzy z tej drogi korzystają, choćby przejeżdżając przez nasz powiat. 

 

Pan Mariusz Maziarz – Dyrektor Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Ropczyce” - chciałem 

po pierwsze Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu podziękować za zaproszenie, ponieważ 

powiem wprost, nie jestem stąd, jestem z Przeworska, od 10 lat mam przyjemność pracować  

w cukrowni Ropczyce. Chciałem jedno powiedzieć, przez te trudne czasy przez które 

przechodzi nasz kraj od 1989 roku jak się jedzie przez cały powiat to serce rośnie. Drogi mamy 

takie jakie mamy, jest dzisiaj wola poprawy tej drogi ale patrząc jak się miasto i powiat 

Ropczyce rozwijają, ja specjalnie zaznaczyłem, że jestem nie stąd, ponieważ dużo jeżdżę i dużo 

widzę. Powstaje dużo miejsc pracy, powstają zakłady pracy. Kiedyś przy tej drodze w tamtym 

zakątku, gdzie jest cukrownia, jeżeli wprowadzam państwa w błąd proszę mnie poprawić ale 

to chyba był pierwszy zakład, który tam powstał, chyba, że Magnezyty były wcześniej. Dzisiaj 

co kawałek jest zakład. W bardzo szybkim czasie udzieliliśmy jako cukrownia służebności 

przejazdu dla nowo budującego się zakładu CHDE 1,5 kilometra będą budować drogi na 

naszych gruntach, tam będzie 600 osób miało pracę. Dzisiaj jak patrzę na malutkie 

skrzyżowanie za rondem, które jest w Magnezytach, nie było tutaj zdjęć, to jest skręt na 

Skrzyszów wyobrażam sobie, gdzie przejedzie 100 osób z cukrowni, nie zapominajcie państwo, 

że w cukrowni jest taki zakład Cukromix, który też zatrudnia 100 osób. Do tego jest całe 

osiedle, które wyjeżdża, jest dojazd ze Skrzyszowa, plus te 6 000 samochodów, które 

przejeżdża, często przejeżdżają samochody na obcych rejestracjach. Ten odcinek drogi 
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naprawdę dla nas staje się ważny. Co my możemy zrobić? My proszę państwa, i plantatorzy, 

którzy są mogą też powiedzieć, wprowadziliśmy bardzo punktualne dostawy buraków. Kiedyś 

cukrownia miała punkty buraczane, zwoziło się buraki na punkty i te buraki jechały 

samochodami jeden za drugim. Państwo pamiętacie kiedyś jakie były potężne kolejki na tej 

drodze, samochody stały, z drugiej strony stali rolnicy po wysłodki. Wiecznie tam był korek, 

wiecznie tam było ślisko. Dzisiaj wprowadziliśmy terminową zwózkę z pola, nie ma kolejek, 

jak przyjeżdża pan dyrektor Krzystyniak, którego zapewne państwo znacie, to jest poprzedni 

dyrektor Ropczyc pyta się czy kampania w ogóle jest. W tej chwili w jakiś sposób 

uporządkowaliśmy pewne sprawy. Na wagach założyliśmy ograniczenia tonażowe 40 ton,  

o wyższej wadze samochód nie wyjedzie. Patrząc ile jest postawionych prywatnych 

samochodów ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy przy zakładach pracy, które powstają zdaje 

się, że w tamtym miejscu będzie problem. O odcinkach takich jak stąd do Wiśniowej trudno mi 

jest mówić, ponieważ rzadko tam jeżdżę. Natomiast patrząc na sam węzeł on tutaj będzie 

niedługo ciężki do przejechania. 

 

Pan Lesław Kornak - Dyrektor Departamentu Dróg, Transportu Publicznego i Zbiorowego  

w Urzędzie Marszałkowskim - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. 

Chciałbym w imieniu pana marszałka Romaniuka przeprosić, że go nie ma dzisiaj z nami ale 

wypadła mu ważna sprawa, konkretnie pogrzeb na którym musiał obowiązkowo być,  

w związku z tym nie ma go dziś, mam nadzieję, że go godnie zastąpimy. Zostaliśmy jako urząd 

marszałkowski i Województwo Podkarpackie dosyć mocno wystawieni można powiedzieć pod 

ścianą w kontekście pewnych oczekiwań wobec nas. Pozwolę sobie szersze spektrum omówić 

jaka jest sytuacja na drogach, żeby móc wyciągnąć pewne wnioski w tym kontekście. Pan 

burmistrz wspomniał o Regionalnym Programie Operacyjnym bo to jest podstawowy program 

na który wszyscy liczyliśmy tutaj. Liczyliśmy na około 3-4 miliardy złotych, zostały 

przygotowane stosowne dokumentacje projektowe pod taką kwotę wielkości. Okazało się, że 

tych pieniędzy jest zaledwie 900 milionów złotych po kursie 4,3 zł za euro czyli w efekcie nie 

są to wielkie pieniądze, bez wkładu własnego niecałe 760 milionów złotych przy tym 

przeliczeniu. W sytuacji, kiedy kurs spada środków finansowych mamy jeszcze mniej.  

W efekcie został opracowany plan transportowy województwa, który określił jakie zadania 

miały być zrealizowane i zostały ustalone pewne kryteria narzucone nam przez Komisję 

Europejską jako podstawowe: dostęp do sieci TEN-T oraz pewne likwidacje 

zmarginalizowanych  obszarów. Te zmarginalizowane obszary to Pogórze Dynowskie, Powiat 

Lubaczowski czy Bieszczady. W tamtym regionie, tamte projekty dostały dodatkowe z tego 

tytułu nazwijmy to punkty przy późniejszym wyborze kryteriów. Podstawowym problemem tej 

drogi jest to, że nie ma węzła z autostradą A-4. Gdyby miała węzeł z autostradą A-4 byłaby  

z marszu wzięta do realizacji, byłaby po prostu bardzo ważna. To jest jej podstawowy problem. 

Tych środków finansowych nie było dużo. Ten program rzeczywiście jest na naszych listach, 

jest w tej chwili drugą pozycją za pozycją, która została zakwalifikowana. Jest na 30 pozycji, 

28 zadań zostało wybrane. Patrząc jak teraz ceny nam wzrastają kolejnych przetargów, 

prawdopodobnie rezerwy finansowej nie będzie na kolejne zadania. Boimy się, że nawet na te 

28 zadania, które wstępnie zostały zakwalifikowane może na ich realizację zabraknąć ale 

miejmy nadzieję, że kurs euro nie będzie dołował tylko pójdzie w górną stronę. To są 

okoliczności jakie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego przede wszystkim będą 

realizowane: dojazdy do sieci TEN-T, w sumie 15 obwodnic miast według tego Programu 

Operacyjnego. Droga 986 na terenie naszych powiatów to jest wartość prawie 200 milionów 

złotych. Gdyby rozbudowa tej drogi została zakwalifikowana to jest ten rząd wielkości, to są 

ogromne środki wymagane na tą drogę. Jeśli przejdziemy do dróg wojewódzkich jest ich 1650 

kilometrów, żywotność dróg wojewódzkich jest około 20 lat czyli powinniśmy rocznie 

wykonywać 80 kilometrów nakładek dróg, żeby tylko utrzymać stan techniczny istniejących 
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dróg. Jest potrzeba 35-40 milionów złotych rocznie, które powinny być przeznaczone tylko na 

nakładki na istniejących drogach, żeby utrzymać ich stan techniczny i nośność. W 2014 roku 

było 4 miliony złotych, w 2015 - 6 milionów, w 2016 - 10 milionów, w tym roku jest 6,6 miliona 

złotych z perspektywą, że może jeszcze zostanie zwiększone. W związku z tym, że takie 

ogromne są potrzeby zarząd województwa podjął pewną decyzję, że musimy realizować te 

zadania wspólnie z samorządami lokalnymi. Szczególnie, że drogi wojewódzkie nie zawsze 

mają tylko charakter tranzytowy. One często są głównymi drogami w poszczególnych 

miejscowościach. W tym roku na te 6,6 miliona wszystkie zadania, które realizujemy są 

realizowane przy takiej współpracy finansowej 70% województwo, 30% samorządy. To jest 

tylko część potrzeb, które są zgłoszone. Jak państwo wiecie wszyscy samorządowcy do 

września roku poprzedzającego stosowne wnioski należało złożyć, później można było 

uzupełniać. Środków finansowych nie ma nawet na bieżące utrzymanie. W efekcie z roku na 

rok jest coraz większa degradacja. Dla przykładu w tym roku zaplanowano ponad milion na 

remonty cząstkowe, w tej chwili potrzeba 1,2 miliona na kolejne tzw. łatanie dziur bo niestety 

zima była ciężka. Już w tej chwili wystąpiono do budżetu województwa, który szuka tych 

pieniędzy, żeby łatać dziury. Nie realizujemy praktycznie żadnych zadań własnych. Jedyne 

zadania są  z RPO które w tej chwili realizujemy to dwa mosty, są realizowane z rezerwy  

z budżetu państwa, który daje 50%, drugą część dokładamy i jedno skrzyżowanie  

w Nienadowej przy współpracy samorządu Dubiecko Powiat Przemyski Województwo 

Podkarpackie przy partycypacji 1/3 w kosztach. W tej chwili z Krzeszowem podpisujemy 

umowę również na podobnych zasadach realizacji skrzyżowań na drogach wojewódzkich ale 

przy udziale samorządu. Tak samo wszelkie działania przy realizacji chodników. Jak państwo 

wiecie już od lat chodniki są realizowane przy współudziale finansowym województwa  

i jednostek samorządu. Wszystkie chodniki są tylko i wyłącznie tak realizowane i tylko  

i wyłącznie realizowane na wniosek gmin. Gminy wykonują niestety na własny koszt 

dokumentację nie mając pewności czy będzie to realizowane. W tym roku zostało zgłoszone 

chodników na 24 miliony złotych łącznej wartości. Tylko mieliśmy 4 miliony złotych. Przy 

dotacji 170 000 na gminę nie wszystkie gminy otrzymały po jednym takim zadaniu z uwagi na 

to, że brakło środków, tylu było chętnych. Dodatkowym warunkiem, który wprowadziliśmy 

jeszcze, który ma usprawnić pracę było to, że te gminy, które przejęły zimowe utrzymanie były 

w pierwszej kolejności rozpatrywane. Te które nie przejęły tego, jeżeli środki finansowe 

wystarczą. Dodatkowym bonusem było, że jeśli przejęły zimowe utrzymanie jest to 

podyktowane tym, że często w poszczególnych gminach są kilkusetmetrowe odcinki, trudno 

żeby z poziomu województwa je odśnieżać bo jest logistycznie to bardzo trudne i kosztowe,  

w związku z tym lepiej przekazać takie działanie do gmin, za to zwiększamy dofinansowanie 

w budżecie województwa do chodników na poziomie 60% do 40% do gmin, przy braku takiej 

deklaracji 50% na 50% ale to dopiero w drugiej kolejności. Czyli jak państwo widzicie tych 

środków finansowych nie mamy. Oczekiwanie w tym momencie, że sami jesteśmy w stanie coś 

zrobić jest naprawdę bardzo trudne. Cały czas prosimy  naszych radnych i pan poseł może to 

potwierdzić o zwiększenie środków ale budżet województwa jest na poziomie ponad 700 

milionów złotych. Biorąc pod uwagę wszelkie wydatki nie jest to ogromny budżet. Budżet 

Rzeszowa jest większy niż budżet województwa, więc tych pieniędzy w budżecie województwa 

nie ma. Trzeba szukać tych pieniążków gdzie indziej. Jeżeli chodzi o wspomnianą inwestycję 

na drodze 986 to tylko w roku 2014 były 4 takie zadania realizowane czyli chodniki i remonty 

dróg, odnowy, w roku 2015 również 4, w 2016 było 6 budów chodników, wzmocnień i odnów 

dróg, w roku 2017 planowanych jest na ten moment również 4. Jakby tak statystycznie 

przyglądnąć się droga 986 ma w tej chwili chyba jedną z największych średnich jeżeli chodzi 

o tzw. współudział jednostek samorządu, o wspólną realizację co widać, ilość chodników 

wzdłuż tej drogi zdecydowanie przekracza średnią na drogach wojewódzkich. Ja wiem, że 

oczekiwanie jest większe bo jest zagospodarowanie duże i ruch rzeczywiście jest większy, 
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zbliża się do 6 000 pojazdów więc jest to znaczący ruch. Jeżeli chodzi o działania jakie widzimy 

na przyszłość naszym zdaniem jedną z kluczowych rzeczy będzie, żeby powstał węzeł 

Ropczyce. W tej chwili podjęliśmy stosowne działania w tym kierunku, uruchomiliśmy 

wszystkich naszych posłów, przekazaliśmy specjalną analizę w tym kontekście, że jest 

potrzebny taki węzeł. Nie tylko węzeł Ropczyce, jeszcze jest węzeł Pilzno, jeszcze jest węzeł 

kolbuszowski na drogach wojewódzkich, gdzie przy budowie autostrady A-4 popełniono 

naszym zdaniem kolosalny błąd gdzieś w którymś momencie decyzyjnym, że nie powstały tam 

węzły, gdzie powinny powstać. Powstały w kłopotliwym miejscu w Borku Wielkim. 

Województwo  w tym kierunku też działa, żeby zjazdy z tych łączników jak w Borku Wielkim 

czy Dębicy usprawnić dokładając stosowną dotację. Wówczas, gdyby się udało ten węzeł 

uruchomić wspólnymi środkami, myślimy, że nam się to uda. Będziemy podejmować działania 

i z generalną dyrekcją i w ministerstwie, nawet przygotowaliśmy specjalne dezyderaty dla 

komisji sejmowej pod kątem wniosków już. Mamy nadzieję, że to się nam uda, żeby wyrazili 

zgodę na tą lokalizację a później może się okazać, że będziemy potrzebować wspólnie, nawet 

w pewnych elementach finansować. Wydaje mi się, że jest to kluczowym elementem. Jak się 

pojawi dostęp do węzła myślę, że muszą się prędzej czy później pojawić pieniądze na 

przebudowę tej drogi, rozbudowę, nawet pieniądze z budżetu państwa bo to będzie taki pretekst, 

katalizator. Jeśli chodzi o elementy projektowe musimy faktycznie myśleć perspektywicznie. 

Ten Regionalny Program Operacyjny powoli zamyka się i pewne decyzje przetargowe są  

w trakcie i toczą się. W perspektywie uważamy, że musimy przygotować bazę projektów 

strategicznych dla województwa, które w przyszłości będą realizowane. Jesteśmy teraz na 

etapie rozpoczęcia tego procesu. W tej chwili kilka samorządów już złożyło do nas takie 

propozycje, jednym jest miasto Sokołów Małopolski, Powiat Rzeszowski, gmina Czarna, która 

drogę Sokołów – Łańcut chciałaby, żeby uwzględnić i wystąpiła z propozycją wspólnego 

przygotowania dokumentacji projektowej. Taką inicjatywę też podjęła gmina Hyżne, Tyczyn, 

Błażowa i Dynów, żeby przygotować dokumentację wspólnie w kierunku do Dynowa i takie 

działania są podejmowane. Wydaje nam się, że ta droga również potrzebuje takiego właśnie 

podejścia, wspólnego przygotowania się do tej realizacji. Jak będziemy mieć przygotowaną 

dokumentację zrobimy ją w ten sposób, że będziemy robić z decyzją  środowiskową od razu, 

żeby przyśpieszyć proces budowlany, żeby ta dokumentacja mogła być w sytuacji, gdy pojawią 

się nowe środki finansowe. Trudno mi powiedzieć, czy w ramach rezerwy Regionalnego 

Programu Operacyjnego bo na ten moment jeszcze nikt nie mówił z uwagi na uwarunkowania 

jakie są w tej chwili w Unii Europejskiej, możliwe że tych środków będzie nie za wiele a jak 

nie, myślimy że będzie kolejne działanie w następnej perspektywie ewentualnie z budżetem 

państwa. Myślę, że tą drogę należałoby też ująć. Myślę, że takie wspólne działanie jeśli chodzi 

o tą drogę można pomyśleć i uwzględnić ją w przygotowanym w tym momencie planie dróg 

strategicznych dla województwa, które należy przygotować do następnej perspektywy czy do 

najbliższej przyszłości, gdyż wszystkiego i tak się nie da wykonać. Dodam odnośnie stanu 

technicznego dróg bo tylko wspomniałem ogólnie to w tej chwili w stanie katastrofalnym jest 

na terenie województwa ponad 350 kilometrów dróg, które natychmiastowo wymagają 

naprawy. W tej chwili już mają zamknięcia tzw. wiosenne i jesienne, te muszą być naprawiane. 

Nie mamy na to środków. Mamy rzeczywiście poważny problem nie tylko u państwa w tym 

obszarze ale w całym województwie jak z tego wybrnąć. 22% potrzebuje natychmiast nakładki 

bo się rozsypią. Na pewnych odcinkach też droga 986 już podchodzi. Mam nadzieję, że ze 

zrozumieniem państwo do tego podejdą. Jeśli były wywołane Lasy Państwowe, tu przyznam, 

że z Lasami Państwowymi też rozmawiamy. Współpracują z nami głównie w Bieszczadach 

przy obiektach mostowych. W tamtym roku udało się nam współfinansowanie na poziomie 500 

000 zł, w tym roku na poziomie 200 000 współfinansowania. Możliwe, że  w tym rejonie też 

znalazłoby się jakieś działanie z Lasami Państwowymi, gdyż są one podporządkowane pewnym 

nadleśnictwom. Nadleśnictwo danego obszaru może tylko w ten obszar zainwestować. Mamy 
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ogromne potrzeby w Bieszczadach, ponad 58 obiektów wymagających natychmiastowej 

przebudowy bo niestety nie mają wymaganej nośności. Potrzeb mamy ogromnie dużo, mam 

nadzieję, że rozumieją państwo, że oczekiwanie jest ogromne. Realizacja jeśli jest możliwa to 

tylko wspólnie, gdyż województwa nie stać po prostu na spełnienie wszystkich oczekiwań. Te 

działania, które podejmujemy jak państwu już wspomniałem ilość inwestycji w każdym roku 

jest znacząca, na ten moment na tyle nas po prosu stać.  

 

Pan Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - jestem  

w trudniejszej sytuacji bo pan dyrektor Kornak zawłaszczył właściwie wszystkie informacje  

i państwu już przekazał, natomiast muszę się pożalić, że te pieniądze, które pan dyrektor nam 

w budżecie województwa znajdzie muszą mi wystarczyć do zrealizowania działań na 

wszystkich drogach. Czyli mamy 1700 kilometrów, które trzeba w jakiś sposób obdzielić. 

Rozumiem, że państwa najbardziej interesuje ta droga w sprawie której dzisiaj spotkaliśmy się 

i opowiadanie z mojej strony państwu, co robimy na innych częściach województwa jest mało 

interesujące. Muszę potwierdzić, że droga nie jest jeszcze w stanie krytycznym, natomiast na 

pewno nie jest w stanie zadowalającym. W perspektywie najbliższych kilku lat na pewno 

będziemy się musieli nią zająć. Sprawą nas wszystkich jest to, żebyśmy mieli na to 

finansowanie jakąkolwiek perspektywę, jakąkolwiek szansę a tak jak powiedział dyrektor 

Kornak zacząć od czegoś trzeba i naprawdę najlepszym pomysłem jest mieć na półce gotowe 

projekty i szukać na nie finansowania bo jeżeli mamy same pomysły to nawet jeżeli znajdzie 

się źródło finansowania to nie zdążymy zadania przygotować. Przygotowanie zadań w sferze 

infrastruktury to jest 1,5 roku, to jest 2 lata w zależności od tego jak bardzo jest to 

skomplikowane. Jeżeli mówimy o naszej drodze wojewódzkiej na terenie miasta wydaje mi się, 

że nie wystarczy prosta dokumentacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni dlatego, że jak 

to pan burmistrz bardzo ładnie nakreślił, za to dziękuję bo to dogłębna analiza, potrzebne są 

nowe rozwiązania, które pozwoliłyby pewne mankamenty usunąć. Tym mankamentem jest tak 

naprawdę cały przebieg od obwodnicy aż do ronda bo raz, że parametry geometryczne tej drogi 

są niewystarczające, dwa spadki, czyli pochylenie, niwelety są na tyle istotne, że wypadałoby 

się zastanowić nad dodatkowymi pasami ruchu. To wszystko jest prawda, na to wszystko trzeba 

znaleźć pieniądze. Przede wszystkim moim zdaniem trzeba to zaprogramować. Zachęcam 

państwa do podjęcia współpracy w takim zakresie, żebyśmy stworzyli koncepcję, na bazie tej 

koncepcji ustalili co jest priorytetem do realizacji, nawet drobnymi kawałkami, drobnymi 

fragmentami tych opracowań szukali finansowania. Szukanie finansowania w tych programach, 

które już są w trakcie realizacji tak jak to zostało powiedziane ma małe szanse powodzenia 

dlatego, że napięte są te programy, zwłaszcza jeżeli chodzi o RPO a w pozostałych zadaniach 

niestety ze względu na lokalizację się nie mieścimy. Nie możemy tu zaangażować pieniędzy  

z programu Polska Wschodnia. Nie możemy tu zaangażować pieniędzy z programów 

transgranicznych takich jak Polska-Słowacja czy Polska-Ukraina-Białoruś. Poszukujemy 

pieniędzy, poszukujemy środków wszędzie. Wymieniam nazwy tych programów tylko po to, 

żebyście państwo mieli świadomość, że nie opieramy się tylko na tym co nam województwo 

daje ale szukamy tych środków wszędzie, z różnym sukcesem. W ramach tych 

międzynarodowych programów robimy co najmniej trzy projekty na dzisiaj, staramy się  

o następne. Państwa sytuacja jest taka, że musimy to wspólnie znaleźć w samorządach, jesteśmy 

wszyscy samorządowcami. Jeżeli są pomysły na znalezienie funduszy gdzie indziej myślę, że 

też możemy wspólnie takie wnioski pisać. Ja na dzisiaj nie mam lepszego pomysłu niż 

przygotowanie takiego zadania pod względem dokumentacji i szukanie dowolnych źródeł 

finansowania. Tyle, żeby nie przedłużać, dużo rzeczy zostało powiedzianych, które my 

wszyscy wiemy i próbujemy się nawzajem przekonać do tego, do czego jesteśmy przekonani. 
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Pan Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie 

Burmistrzu, drodzy goście z Panem Starostą, Panami Dyrektorami, Panami Wójtami, Szanowni 

Państwo. Dziękuję po pierwsze za zaproszenie na dzisiejszą sesję, ważną sesję z tym ważnym 

punktem. Tak jak poprzednio pan dyrektor powiedział jest to temat oczywisty. Każdy z nas 

dostrzega lepszą potrzebę realizacji tej inwestycji. Droga 986 jest ważna nie tylko dla tej gminy, 

nie tylko dla tego powiatu, nie tylko dla trzech powiatów ale dla całego Województwa 

Podkarpackiego. Tutaj były oczekiwania, ustosunkuję się do jednego i drugiego radnego. 

Każdy  z nas ma określone zadania, czy to będzie samorząd gminny, czy to będzie samorząd 

powiatowy, wojewódzki czy też ze strony rządowej. Określone instytucje mają do wykonania 

pewne zadania jak chodzi o drogi. Mamy drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie czy też 

krajowe i odpowiedni zarządca odpowiada za te drogi. Natomiast problem zawsze jest 

sfinansowania pewnych inwestycji bo każdy z nas by chciał, żeby wszystkie drogi były 

właściwie utrzymane o standardzie bardzo wysokim. To jest pewno rzecz oczywista. Natomiast 

ja jako parlamentarzysta w tym momencie mogę powiedzieć, że na pewno będę naciskał na 

ministerstwo, zresztą ja i moi koledzy, koleżanki to robią, żeby dofinansować pewne inwestycje 

drogowe w naszym województwie. Minister Infrastruktury czy Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad wie o tym, że zapotrzebowanie jest ogromne. Natomiast jeżeli chodzi  

o drogi wojewódzkie a zwłaszcza tą drogę 986 na pewno dysponentem, zarządcą tej drogi jest 

Samorząd Województwa Podkarpackiego z marszałkiem na czele, z radnymi i z panami 

dyrektorami, którzy w jakimś stopniu odpowiadają za tą politykę inwestycyjną w zakresie dróg 

wojewódzkich. Ja tu mogę publicznie prosić, żeby te wyartykułowane, zwłaszcza przez pana 

burmistrza prośby zostały zrealizowane. Ja też mam świadomość, zwłaszcza pan dyrektor 

Kornak, pan dyrektor Miąso również potwierdził, pieniędzy jest zbyt mało, żeby zrealizować 

wszystkie drogi Województwa Podkarpackiego. Ale też nasze oczekiwania są takie, żeby 

zasygnalizować, że widzicie taką potrzebę, jeżeli chodzi o zarząd czy radnych wojewódzkich. 

Naszym radnym wojewódzkim jest pan Jacek Magdoń. On dzisiaj nie mógł być, przeprasza. 

Wyraźnie powiedział, że jest za tym, żeby jak największe pieniądze były przeznaczone na 

realizację inwestycji drogowej na drodze 986. Ale też będę prosił pana marszałka, zarząd, żeby 

może większe pieniądze się znalazły. Dlaczego mówię, że będę prosił bo to jest inwestycja 

wojewódzka, ja nie mam jakiejś władczej możliwości, nikt zresztą nie ma władczej możliwości, 

żeby samorząd województwa mógł pod dyktando kogokolwiek coś realizować. To jest prośba, 

to są też pewne argumenty, które się tutaj pojawiły bo bezpieczeństwo to jest jedno, to też 

rozwój gospodarczy nie tylko tej gminy, nie tylko tego powiatu ale całego Województwa 

Podkarpackiego. Jest bardzo ważny. I też pewne działania i ja i moje koleżanki i koledzy podjęli 

w związku z realizacją nowych węzłów autostradowych, co jest pewnym tematem, który  

w jakimś stopniu usprawniłby komunikację, lepsze połączenie z autostradą i na pewno panowie 

dyrektorowie ale i Zarząd Województwa Podkarpackiego widzi taką potrzebę, koresponduje, 

rozmawia i myślę, że w najbliższym czasie ta decyzja, że może powstać węzeł może zapadnie 

ostatecznie. I mam nadzieję, że tak będzie. Kolejna rzecz, ja zawsze panie Jasiu powiem, że 

jestem osobą, która jeżeli tylko ktoś zwróci się do mnie o pomoc bo ja nie o wszystkim może 

wiem, ja zawsze będę wspierał pewne działania, które dotyczą mieszkańców naszej gminy bo 

ja jestem z tej gminy i dla mnie każdy problem, który dotyczy mieszkańców tej gminy, 

bezpieczeństwa, lepszej komunikacji leży na sercu. Jak chodzi o drogę na Poręby  

z nadleśniczym prowadziliśmy rozmowy, byliśmy w Gnojnicy, pewne środki zostały 

zapewnione w budżecie państwa i to nadleśnictwo wywiązało się ze zobowiązań ale to jest 

działanie i gminy i burmistrza ale też powiedzmy z drugiej strony pewne działania które do 

mnie należą jak najbardziej. Dwa powiaty Powiat Ropczycko-Sędziszowski i Dębicki bardzo 

często mają połączenie komunikacyjne i to połączenie jest fatalne. Pewne działania wcześniej 

czy prośby moje bo to nie to, że ja mam władczą możliwość ale pewne prośby, pewne 

argumenty padły, pewne połączenia dróg w okolicy Małej, tutaj jest Stasiówka na pewno będę 
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prosił tak jak i wy będziecie prosić bo to jest też moim obowiązkiem tak jak i waszym. 

Natomiast pan Andrzej Rachwał podkreślił też problem tych świateł. Ja mogę interweniować, 

natomiast nie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te światła i o te mandaty, które gdzieś ktoś 

otrzymuje, że te pieniądze tutaj się pojawią. Jeżeli jest niewłaściwie ta sygnalizacja usytuowana 

pewno trzeba się zwrócić do generalnej dyrekcji, ona działania może pewne podjąć, tylko jest 

tutaj pytanie na ile bezpieczeństwo może być gdzieś na planie dalszym. Często przejeżdżam tą 

droga, jeszcze mandatu nie otrzymałem. Podsumowując jeszcze raz dziękuję panu 

burmistrzowi, panu przewodniczącemu za to, że mogłem przysłuchać się po pierwsze 

problemom, które zostały przedstawione. Jeszcze raz podkreślam ważny temat, ważny problem 

i pana dyrektora jednego i drugiego proszę o to, żeby podjęli pewne działania, żeby ta 

dokumentacja, ja nie wiem czy współfinansowana czy finansowana i przez kogo mogłaby 

powstać jeżeli chodzi o drogę 986. Bo to jest ważne, to co pan dyrektor Miąso mówił, 

rzeczywiście jeżeli jest jakaś możliwość pozyskania środków a jeśli nie ma tej dokumentacji to 

jest pewien problem. Zadanie najbliższe dla nas to jest chyba takie, abyśmy wszystko zrobili, 

aby ta dokumentacja powstała i o to proszę. Na pewno radny pan Jacek Magdoń też będzie 

prosił, pan marszałek też taką prośbę dodatkową ode mnie będzie miał. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole - Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

Szanowni Państwo według swoich godności i stanowisk zajmowanych. Nie byłbym sobą, 

gdybym na temat drogi 986 nie powiedział przynajmniej kilku słów. Jak państwo zauważyliście 

rzeczywiście bo to było tu potwierdzone, że droga 986 na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie 

troszkę zmieniła w ostatnich latach nawierzchnię, było to moim ogromnym staraniem  

i oczywiście dzięki temu, że było zrozumienie i Województwa Podkarpackiego, urzędu 

marszałkowskiego i Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jak gmina Ropczyce ma 

dwie główne drogi, droga krajowa 94 i droga wojewódzka 986, jedna przecina gminę Ropczyce 

z północy na południe, druga ze wschodu na zachód, to dla gminy Wielopole Skrzyńskie 

główny ciąg komunikacyjny to jest droga 986. Gmina Wielopole Skrzyńskie przez lata 

doświadczyła ograniczenia jeżeli chodzi o komunikację tą drogą ze względu na to, że 5 lat 

chcieliśmy się uporać z osuwiskiem czynnym w Wielopolu Skrzyńskim z którym się w końcu 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich uporał. To osuwisko czynne zostało zabezpieczone 

ku ogromnej uciesze nie tylko gminy Wielopole Skrzyńskie ale pewnie gmin ościennych i nie 

tylko, wszystkich osób, które z tej drogi korzystają. Pamiętam na otwarciu tej inwestycji 

powiedziałem szanowni państwo, że okno na świat dla gminy Wielopole Skrzyńskie zostało 

otworzone na oścież bo to prawda. Oczywiście gmina Wielopole Skrzyńskie ma na swoim 

terenie kilka dobrych dróg ale już nie do końca wszystkich, ma kilka dróg powiatowych ale 

brak możliwości przejazdu drogą wojewódzką dla samochodów powyżej 10 ton powodował 

rozjeżdżanie tych dróg powiatowych bo większość osób, które korzystały z drogi 986 w tamtym 

okresie zaczęła korzystać z dróg powiatowych. Ogromnym sukcesem było zabezpieczenie tego 

osuwiska, które nie kosztowało tak mało bo ponad 6 milionów złotych. Oczywiście jak państwo 

w tej chwili widzą ta droga w tym miejscu zmieniła całkowicie swój wygląd, zmieniła się nie 

do poznania. Jest całkiem inne usytuowanie tej drogi, wzrosło bezpieczeństwo 

przejeżdżających itd. Mnie się udało wspólnie z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich, 

wspólnie z panem dyrektorem Miąso, panem dyrektorem Kornakiem, za co im bardzo dziękuję 

przez te ostatnie dwa lata odnowić i przebudować na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie 

prawie 5 kilometrów nawierzchni drogi. Jak się dojeżdża do Wielopola Skrzyńskiego 

rzeczywiście już ta droga wygląda fajnie. Można powiedzieć, że prawie na terenie całej gminy 

Wielopole Skrzyńskie od strony Ropczyc droga nie jest już taka zła a od Glinika jest bardzo 

dobra. Natomiast pozostało mi jeszcze 2 kilometry na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie od 

strony górki w stronę Sikornika prawie do granicy z gminą Wiśniowa bo od granicy z gminą 

Wiśniowa mamy zrobione 200 metrów. Chciałem poinformować, że w tym momencie 
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Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na odnowę nawierzchni na długości 

440 metrów, finansujemy tą inwestycję wspólnie. Ktoś tutaj dzisiaj mówił, że problem jest  

z tymi inwestycjami drogowymi również na drogach wojewódzkich,  ponieważ ceny dosyć 

wzrosły. Rozmawialiśmy z panem dyrektorem Kornakiem, że za te 380 000 zł, które w tej 

chwili mamy na przebudowę tego kawałka pewnie w tamtym roku zrobilibyśmy blisko 

kilometr. Zobaczymy jak ten przetarg się potoczy, ile rzeczywiście zrobimy za te 380 000 zł 

ale nie kryję, że ja jednak te 30% wyłożyłem na ten odcinek i nie kryję panie dyrektorze 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, że będę dążył konsekwentnie, żeby ten odcinek, 

który zgłosiłem w tamtym roku do września czyli 2 kilometry na terenie gminy Wielopole 

Skrzyńskie odnowić lub przebudować. Zobaczymy jak się nam to uda finansowo, zróbmy ten 

pierwszy odcinek, zobaczymy ile się uda zrobić za te 380 000 zł i będziemy szukać tych 

środków dalej. Oczywiście przy drodze 986 udało mi się też wybudować trochę chodnika  

w takich najbardziej newralgicznych miejscach. Najbardziej newralgicznym miejscem był 

Glinik przy szkole, przy kościele w stronę remizy OSP. W tej chwili to też całkiem wygląda 

rozsądnie, bardzo to poprawia bezpieczeństwo pieszych bo tutaj pan Rachwał mówił jak te 

dzieci idą  ze szkoły to jak jest zima, jedzie TIR, droga odśnieżona, jak nie było chodnika to 

nie było wiadomo co te dzieci mają robić czy uciekać do rowu czy czekać jak je TIR potrąci. 

W tej chwili dzięki temu, że powstał chodnik jest sytuacja całkiem opanowana. To jest fakt, że 

tych chodników troszkę mamy przy drodze 986 ale ja bym sobie życzył, żeby gmina Ropczyce 

jak najszybciej stanęła na granicy mojej gminy, ażebym jak najszybciej drogę 986 pokrył  

w całości chodnikami bo nie kryję, że w tym roku chodniki przy drodze 986 będą robione.  

W tej chwili już jest rozstrzygnięty przetarg, niebawem wejdzie wykonawca, 200 metrów 

wprawdzie w Gliniku od szkoły w stronę Ropczyc bo tyle mamy tylko dokumentacji, w tej 

chwili projektujemy. Mamy trochę dokumentacji jeszcze w Wielopolu. Nie po to to wszystko 

mówię, żeby się pochwalić co zrobiliśmy bo to nie o to chodzi. Mówię to po to, żeby 

uzmysłowić, że wielką troską jest stan drogi 986 jeżeli chodzi o samorząd gminy Wielopole 

Skrzyńskie i o moją osobę osobiście dlatego, że uważam, że jako główny trakt komunikacyjny, 

który łączy gminę Wielopole Skrzyńskie ze światem, można powiedzieć w jedną i w drugą 

stronę musimy o niego dbać wyjątkowo. Ktoś tu mówił na temat dużego wzrostu ruchu 

samochodów w ostatnim okresie. To jest prawda. Jak ja bardzo walczyłem jeszcze jako 

przedsiębiorca i później już jako wójt o to, żeby zabezpieczyć osuwisko to niektórzy mi mówili, 

po co osuwisko zabezpieczać, nie będzie ograniczenia, będzie dużo większy ruch. Nie mogłem 

się z tym pogodzić bo gmina Wielopole Skrzyńskie nie chce być zaściankiem, chce się bardzo 

prężnie rozwijać i stać na czele gmin podkarpackich. W tej chwili tak się dzieje, że dzięki 

drodze 986 gmina Wielopole Skrzyńskie postrzegana jest bardzo dobrze, nawet i odnowa 

nawierzchni jest pozytywnie postrzegana przez wiele osób, które nawet od czasu do czasu do 

mnie zadzwonią i podziękują za zaangażowanie bo pewnie wiedzą, że to działanie jest nasze 

wspólne jeśli chodzi o urząd marszałkowski i Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Niezmiernie cieszę się w tej chwili, że zaczynamy rozmawiać na temat węzła autostradowego 

na drodze 986. Rzeczywiście jak pan dyrektor Kornak powiedział kiedyś te decyzje zapadły 

nietrafne i węzeł komunikacyjny powinien być od samego początku na drodze 986 a nie  

w Borku Wielkim i pewnie ewentualnie na drodze kolbuszowskiej też wojewódzkiej bo jak 

najbardziej drogi wojewódzkie są bardziej przygotowane do tego, żeby przyjąć ruch 

wielkokołowy, tirowy, wysokotonażowy. To dla mnie było niezrozumiałe, że wybudowaliśmy 

węzeł komunikacyjny z autostradą w Sędziszowie, który schodzi na drogę powiatową bardzo 

złej jakości póki co jeszcze w tej chwili i to jest niepojęte. Myślę, że rzeczywiście jeżeli taka 

jest sytuacja jak w tej chwili, że są prowadzone pewne działania jeżeli chodzi o węzeł 

autostradowy w Ostrowie–Ocieszynie, myślę panie dyrektorze, że może pan też liczyć na nasze 

wsparcie, jeżeli chodzi o samorządowców. To jest proszę państwa dla nas bardzo ważna 

sprawa. Chciałem państwu powiedzieć, że jak zaczynałem przekonywać prawie 2,5 lata temu 
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jak zostałem wójtem, że droga 986 to jest taki ważny szlak komunikacyjny i że to jest proszę 

państwa łącznik z południa Polski do autostrady to niektórzy państwo zastanawiali się, dziwili, 

trochę się uśmiechali. Proszę państwa to jest prawda bo w tej chwili nawet Powiat Krośnieński, 

Powiat Jasielski jeździ drogą 986 do autostrady zjeżdżając na obwodnicę Ropczyc, później do 

Zawady przez ten krótki łącznik do Pustyni, z jakiego powodu, oni mają tam bliżej, może lepiej 

przez Tranów ale przez Tranów, aby dojechać do autostrady trzeba przejechać całe miasto, tam 

wiecznie jest zakorkowane. Podobnie jest z Powiatem Strzyżowskim. Powiat Strzyżowski do 

autostrady jeździ przez gminę Wielopole Skrzyńskie drogą 986, chociaż zdecydowanie mają 

bliżej przez Boguchwałę ale tam jest wiecznie też zakorkowane i dlatego to jest takie ważne  

i istotne. Cieszę się panie burmistrzu, że pan nas zaprosił, że pan podjął ten temat, że pan 

zaprosił panów dyrektorów, którzy decydują w tych sprawach. Mam nadzieję, że coś z tego 

naszego spotkania wyjdzie, coś się urodzi. Myślę, że my samorządowcy wszyscy jesteśmy  

w stanie tutaj zadeklarować, że jeżeli będzie potrzeba nawet tą dokumentację projektową, która 

miałaby powstać wesprzemy finansowo, z tym też, że proszę brać pod uwagę nasze możliwości 

bo nie mogą to być wsparcia znaczące, tylko powinny to być wsparcia symboliczne, które mimo 

wszystko przy udziale kilku samorządów, myślę że i samorząd gminy Wiśniowa się w to 

włączy to może to być dobry zaczątek na wykonanie takiej dokumentacji technicznej, jeżeli 

chodzi o przebudowę drogi 986. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Ropczyc o zaprezentowanie stanowiska, które za 

chwilę będzie głosowane. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Goście. Pozwólcie, że  w całości przeczytam projekt naszej rezolucji czyli uchwały rady bo jest 

krótki po to, żeby goście znali jego treść. Nie omieszkam powiedzieć dwa zdania nie na 

podsumowanie ale jeszcze jako uzupełnienie mojej informacji. Tego nie powiedziałem, że 

miasto i gmina Ropczyce przez ostatnie 12 lat panowie dyrektorzy wydała 1 400 000 zł na 

współudział w budowie chodników przy drodze wojewódzkiej i wybudowaliśmy 4 kilometry 

tych chodników fify-fifty jeśli chodzi o budowę i w 100% jeżeli chodzi o wkład rzeczowy, czyli 

to się nazywa przygotowanie dokumentów formalno-prawnych, czyli dokumentacji 

technicznej, wszystkich uzgodnień. To oznacza, że my chcemy jako miasto współpracować  

z samorządem wojewódzkim na zasadach, które są ustalone, bo nie ma wyjścia. Ja zawsze mam 

żal, że duże miasta, bogate miasta mają pieniądze na infrastrukturę drogową skolko ugodno np. 

Rzeszów, wspomniany Przemyśl. Te pozostałe, biedniejsze muszą walczyć i z własnych 

podatków, które są oglądane przez radnych z każdej strony muszą dokładać do wydaje się 

bogatych, do sejmiku wojewódzkiego itd. To mi się nie bardzo podoba bo zawsze sądziłem, że 

można liczyć, że te 4 lata poprzez hasło zrównoważony rozwój tzn. zabieramy Warszawie, 

Krakowowi i tego typu miastom jak Rzeszów trochę pieniążków a przesuwamy do Wielopola, 

do Ropczyc i tu byłaby sprawiedliwość. Na to liczę panie pośle, też liczę na tego typu filozofię 

bo tutaj dyrektor Kornak chce nam podebrać te nasze podatki, których niezbyt dużo jest ale też 

chcę zauważyć, że pierwszy raz słyszę, że ocieramy się o tą listę podstawową bez konkursu. 30 

miejsce a 28 by wchodziło. Gdyby tak było a gdyby się udało za 3 lata być może przekonać 

Brukselę, że z innych działań w Polsce w ramach pieniędzy, które są na ta perspektywę 

finansową, ja przypomnę, że tak realnie nie do 2020 roku ale do 2023 to być może 

załapalibyśmy się bo jesteśmy bardzo blisko ale żeby się załapać trzeba być przygotowanym, 

czyli ten projekt techniczny drogi trzeba by mieć albo odcinków drogi stąd ta dyskusja i stąd 

moja deklaracja, że będę prosił naszych radnych by w jesieni przed uchwaleniem budżetu na 

przyszły rok komisje stałe rady miejskiej pochyliły się nad propozycją, której nie lubię 

Samorządu Wojewódzkiego dajcie 30% na inwestycje a 50% na współfinansowanie projektów 

ale przyjmuję do wiadomości, być może trzeba będzie nam się tutaj dogadać i robić ten projekt 
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techniczny, żeby być na wszelki wypadek gotowym. Pan poseł też deklarował, że będzie robił 

wszystko naciskając europosłów by możliwe takie ruchy były, żeby zabezpieczyć środki 

finansowe. Jeżeli chodzi o dyrektora Kornaka, który mówi chcemy, żeby zjazd techniczny  

z autostrady był na drodze wojewódzkiej, to ja powiem, że chciałbym dwoma rękami ale ja 

panie dyrektorze w to nie wierzę w przeciwieństwie do innych. Ja nie wierzę dlatego, że ja 

dzisiaj popieram pana starostę w jego działaniach bycia inwestorem dla łącznika autostrady 

drogi E-4, która jest równie dobra dla Sędziszowa jak i dla Ropczyc i dla łącznika, który już 

ma techniczny zjazd z tej autostrady bo jeżeli rozmawiam z kolegami z generalnej dyrekcji to 

oni się z tego po prostu śmieją, mówią że nikt  z nimi nie rozmawia i że to jest niemożliwe  

w najbliższych latach. Jeżeli tak to boję się, że jeśli tego typu pogląd będzie lansował samorząd 

województwa to starosta nasz nie dostanie pieniędzy niezbędnych ze środków europejskich na 

budowę etapami tego łącznika i znajdziemy się jak ten przysłowiowy gość z ręką w nocniku. 

Nie wiem czy opieramy się o realia bo ja doskonale pamiętam jak 4 lata temu, trzy lata temu 

pan marszałek mówił, tak jest będziemy budowali zjazd, łącznik z autostrady jako inwestycję 

państwową czyli generalnej dyrekcji, później sam nie chciał przyjąć na siebie jako na sejmik  

i zwalił to na starostę to mówimy dobrze nie ma wyjścia, chociaż tak, budujmy a dzisiaj 

Samorząd Wojewódzkim mówi, nie może będziemy robili tam ale ja w to nie wierzę. 

Chciałbym dwoma rękami tylko najgorsza jest sytuacja niepewności prawnej ani ci ani ci i się 

może okazać, że nasz powiat zostanie rzeczywiście z tą przysłowiową ręką w nocniku. 

 

4.2. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji 

drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa -  Burmistrz Ropczyc – pan 

Bolesław Bujak. 

Na podstawie ustawy z dni 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska  

w Ropczycach uchwala, co następuje: § 1.1.Rada Miejska w Ropczycach, działając w imieniu 

mieszkańców gminy Ropczyce oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego, korzystających 

z drogi wojewódzkiej nr 986, zwraca się z prośbą do Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Pana Władysława Ortyla oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego z prośbą o zlecenie 

opracowania projektu technicznego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – 

Ropczyce – Wiśniowa na odcinku zlokalizowanym w granicach miasta Ropczyce. 2.Rada 

Miejska pragnie przypomnieć, że Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce wielokrotnie 

występował do Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskami o ujęcie przebudowy 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 986 w ramach środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 3.Rada Miejska  

w Ropczycach wyraża zadowolenie z faktu, że Zarząd Województwa Podkarpackiego zlecił 

opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla drogi wojewódzkiej nr 986, co stanowi 

podstawę do opracowania dokumentacji projektowej. 4.Rada Miejska w Ropczycach stwierdza, 

że droga wojewódzka 986 jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym o znaczeniu 

ponadregionalnym, przebiegającym przez wiele gmin Podkarpacia oraz stanowi połączenie 

obszarów gospodarczych Mielca, Ropczyc i Krosna z przejściem granicznym w Barwinku. 

Szczególnie wyeksploatowany jest odcinek przebiegający przez miasto Ropczyce, z uwagi na 

transport materiałów do budowy autostrady A4 i coroczne bardzo duże obciążenie 

ponadnormatywne transportem surowca dla jedynej na Podkarpaciu cukrowni „Ropczyce”. 

5.Rada Miejska w Ropczycach w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, ochronę ich 

mienia i zdrowia, a także w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi 

wojewódzkiej 986, prosi o uwzględnienie wniosku wyrażonego w § 1 pkt 1.  

§ 2 1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc oraz Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej. 2.Upoważnia się osoby, o których mowa w ust. 1 do podejmowania wszelkich 
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działań zmierzających do przedstawienia niniejszej uchwały właściwym organom władzy 

publicznej oraz jej przedstawicielom. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedkładam ten projekt uchwały przygotowany  

i wypracowany przez zespół ds. dróg przy moim współudziale, wobec dzisiejszej dyskusji 

uprzejmie proszę o rozważenie jego przyjęcia. Zaznaczam i dodam, że jest to wyważony projekt 

uchwały w którym zwracamy się z prośbą o przygotowanie, nie określamy terminu projektu 

technicznego niezbędnych odcinków dla przebudowy tej drogi wojewódzkiej. 

 

Pan Lesław Kornak – przepraszam panie przewodniczący, jedna nieścisłość jest - jest zlecony 

Program Funkcjonalno – Użytkowy. Faktycznie kiedyś był zlecony ale nie doszło do jego 

skutku. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego programu funkcjonalnego zleconego, żeby ktoś 

tego źle nie przeczytał bo my wiemy o co chodzi ale osoba postronna może odebrać to inaczej 

więc, żeby to uściślić. Nie ma czegoś takiego jak zlecony Program Funkcjonalno-Użytkowy w 

tym momencie. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - ale tu jest, że zlecił, nie jest, że zlecony, zlecił 3 

lata temu, 4 lata temu. 

Pan Lesław Kornak – zlecił, ale odbierająca osoba, każdy z państwa kto by czytał to - zlecił, 

czyli jest w trakcie opracowywania. Nie ważne co kto mówi, ważne co kto usłyszy. Jeśli tak, 

można powiedzieć całym zdaniem było zlecone i zostało unieważnione z uwagi, że oferent nie 

podjął działania. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - nie chcieliśmy tego zapisać, chcieliśmy tylko 

pokazać, że jest przygotowana część materiału i wydano na to, nie chcieliśmy tego pisać 

kilkadziesiąt tysięcy złotych, że pan ten materiał może wykorzystać, on się nie 

zdezaktualizował.  

Pan Lesław Kornak – nie był wykonywany Program Funkcjonalno-Użytkowy, nie ma żadnego 

opracowania. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - był w opracowaniu przynajmniej w 50%. Jako 

gmina współpracowaliśmy w opracowaniu tej dokumentacji w dość znaczący sposób. 

Pan Lesław Kornak – potwierdzamy, nie ma na dzień dzisiejszy Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - proszę o zgodę na wykreślenie tego punktu 3, 

dlatego żebyśmy sami sobie zaprzeczyli. W punkcie 1 w paragrafie 1 zwracamy się z prośbą 

już o opracowanie projektu technicznego bo według mnie nie ma czasu już na opracowywanie 

Programu Funkcjonalo-Użytkowego. Na to był czas 3 lata temu ale już nie teraz. Wobec 

powyższego byśmy sobie w tej uchwale sobie nawzajem zaprzeczali. Jeżeli Wysoka Rada się 

zgodzi proszę w paragrafie 1 punkt 3 całościowo wykreślić. Nie ukrywam, że chciałem  

w bardzo dyplomatyczny sposób pokazać, że było takie opracowanie wiem, że zostało 

wycofane, nie chciałem tego pisać. Chciałem wskazać, że warto z tego materiału skorzystać bo 

ileś tysięcy złotych na niego zostało wydane. 

 

Pan Mariusz Maziarz – przepraszam bardzo panie burmistrzu chciałem zapytać jeszcze co 

oznacza słowo ponadnormatywny transport.  

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - według mnie normatywne jest 11,5 tony na oś a 

wiem, że przewozi się ładunki o wyższym tonażu niż 11,5 tony na oś. 

 

Pan Mariusz Maziarz - 40 ton wyjeżdża samochód. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - panie dyrektorze lepiej nie mówmy, co prawda nie 

ma służb mundurowych ale wiemy, że ta droga nie jest dostosowana na tym odcinku drogi 
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krajowej do cukrowni do takiego tonażu a nie chciałbym, żeby wywoływać wilka z lasu i żeby 

były ograniczenia tonażu. 

Pan Mariusz Maziarz -  piszemy o tym, że cukrownia wozi. 

 

Pan Lesław Kornak - jeśli można, to jest ciężar sam pojazdu, mówimy o 100 kiloniutonach na 

oś, czyli jak mamy osi 3, 4, 5 to jest normatywny przewóz, 40 tonowy pojazd nie musi być 

ponadnormatywny. Mnie się wydaje, że intencją pana burmistrza było bo w standardzie dróg 

wojewódzkich jest 100 kiloniutonów na oś, żeby opracować tą drogę do standardów Unii 

Europejskiej czyli podwyższony jak na autostradzie do 115 kiloniutonów na oś to jest 

maksymalnym poziomem nośności. Wydaje mi się, że to jest bardzo słuszna uwaga z uwagi na 

duży ruch ciężarowy, podnieść nośność drogi do 115 kiloniutonów na oś.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - dokładnie mi o to chodzi, kiedyś przy tych 

ustaleniach szczegółów dla określenia założeń przetargu. 

Pan Lesław Kornak - to możemy jak najbardziej dopisać. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

stanowiska dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – 

Wiśniowa wraz poprawką. Przypomniał, że punkt 3 zostaje wykreślony. Natomiast punkty 4  

i 5 przechodzą jako punkty 3 i 4 projektu uchwały.  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 

986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

Przewodniczący Rady podziękował za wyrażenie swoich stanowisk osobistych jak również 

stanowisk reprezentowanych instytucji. 

 

Przerwa w obradach od 15.05-15.20. 

 

5. 

5.1.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy 

Ropczyce – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław 

Mazur. 

Proponowana uchwała dotyczy ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie gminy Ropczyce.  

W miesiącu marcu tego roku Wysoka Rada podejmowała podobną uchwałę dotyczącą sieci 

szkół, natomiast teraz przyszła kolej na ustalenie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych. Powodem tych zmian jest też to, że była podejmowana uchwała  

o podobnej treści w 2004 roku, która to uchwała straci moc, jeżeli zostanie ta podjęta ale  

w tamtej uchwale z 2004 roku nie było ujęte przedszkole na Czekaju, które powstało przy 

szkole nr 4, nie było oddziałów przedszkolnych w szkole nr 5 na górce, nie było oddziałów 

przedszkolnych w szkole w Lubzinie, jak również oddziałów zamiejscowych przedszkola nr 1 

Granice, z tego też powodu proponowana jest ta uchwała. Łącznie z autopoprawką zgłoszoną 

przez pana burmistrza mamy 3 przedszkola samodzielne, 3 przedszkola działające w zespołach 

szkół i oddziały przedszkolne w 10 szkołach podstawowych, czyli we wszystkich szkołach 

podstawowych łącznie z zespołami są odziały przedszkolne. W sumie w przedszkolach jest 24 

oddziały, w szkołach podstawowych takich oddziałów mamy 18, daje to w sumie 42 odziały. 

Jeśli doliczymy do tego dwa oddziały ochronki dla których gmina nie jest organem 
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prowadzącym a jedynie organem dotującym, to w sumie na naszym terenie mamy 44 oddziały. 

Łącznie z oddziałami, które będą uchwalane przez państwa w następnych dwóch uchwałach, 

jeśli przejdą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy będziemy tych oddziałów mieli 46. 

 

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

poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 

roku pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał ze zgłoszonymi na posiedzeniu 

komisji poprawkami: projekt 5.1. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy 

Ropczyce, projekt 5.2. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu 

własnego do projektu pt.: „Przedszkole na dobry start” złożonego w ramach konkursu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Działanie nr 9.1, 

projekt 5.3. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do 

projektu pt.: „Planeta Uśmiechu” złożonego w ramach konkursu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1. 

 

Radny pan Dariusz Skórski – w tym miejscu troszeczkę nawiążę do dyskusji z ostatniej sesji, 

kiedy głosowaliśmy za przeniesieniem oddziału przedszkolnego u mnie w szkole w Lubzinie, 

nie miałem pewnej wiedzy, którą posiadłem w czwartek. Trafili do mnie mieszkańcy Lubziny, 

którzy zorganizowali akcję podpisów pod pozorem utrzymania tej kuchni w przedszkolu. Pan 

burmistrz wyjaśnił swoje stanowisko, ja przyjąłem je też do wiedzy. Natomiast chciałem 

podnieść jeszcze jedną kwestię o której nie wiedziałem. W oddziale przedszkolnym w Lubzinie, 

w oddziale  w domyśle 9–cio godzinnym bo o takim mówiliśmy podobno będzie tak wyglądał 

ten 9–cio godzinny dzień pracy przedszkola, że np. rodzic jadący do pracy przywiezie dzieciaka 

o 6.30, do godziny 8 ten dzieciak będzie na świetlicy z jednym nauczycielem jakimś pewnie ze 

szkoły, od godziny 8 do 13 będzie ta podstawa programowa 5-cio godzinna z przedszkolakiem, 

potem będzie godzina 13 i do 16 tymi dzieciakami będzie się opiekowała trzecia osoba. Bardzo 

mnie to zdziwiło i bardzo niezadowoliło, że o ile to polega na prawdzie, żeby z dzieciakami 6-

cio letnimi w ciągu dnia pracowało 3 osoby. Czy to jest prawda, kieruję pytanie do pana 

Mazura. Uprzejmie bym prosił o rozważenie zatrudnienia jakieś pomocy dla tej przedszkolanki, 

żeby te dzieciaki 6-cio letnie cały czas były pod jedną opieką a nie tak troszeczkę  przepychane 

między osobami i pomieszczeniami.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - panie radny to jest bardzo krótka odpowiedź. 

Wszystkie dzieci w każdym przedszkolu, w którym są codziennie 9 godzin mają do czynienia 

z dwoma, trzema różnymi nauczycielami, opiekunami. To nie jest tak, że nauczyciel uczy 60 

godzin tygodniowo. Uczy tylko 24 godziny, więc niech pan sobie pomnoży 5 dni w tygodniu 

jest dziecko w szkole razy 9 godzin to jest 45 godzin a więc trzeba 2,5 etatu, musi być tych 

trzech ludzi, inny jest do południa nauczyciel, inny jest te 5 godzin bo to jest tylko jego pełny 

etat i jeszcze musi być trzeci nauczyciel, innych nie zatrudniamy w szkole, który się nimi 

opiekuje. Ja rozumiem, że 5 godzin to jest wymiar podstawowy programu realizowany dla 6 

latków a wszystko przed i po to jest kwestia zabawy, opieki, zabezpieczenia, żeby ten dzieciak 

nie był sam. Tak jest w każdym przedszkolu, jakichś nadzwyczajnych wniosków dla Lubziny 

nikt wypracowywał nie będzie.  

 

Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy Ropczyce  została podjęta przy: 

za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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5.2.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia 

wkładu własnego do projektu pt.: „Przedszkole na dobry start” złożonego w ramach konkursu 

nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 - Dyrektor 

Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

Następna uchwała zmierza do tego, żeby na naszym terenie przybyło oddziałów 

przedszkolnych. Między innymi w tej uchwale proponuje się zatwierdzić do realizacji przez 

gminę Ropczyce projekt pn. „Przedszkole na dobry start” złożony do Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w ramach konkursu RPO i w ramach działania 9.1. Projekt ten będzie realizowany od 1 

sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2018 w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej. 

Całkowita wartość projektu w latach wymienionych czyli końcówka 2017 i 2018 wynosi 291 

418,12 zł. Ta uchwała dotyczy nie tylko zatwierdzenia do realizacji ale również wniesienia 

wkładu własnego w kwocie 43 712,72 zł. Źródłem pokrycia tych zobowiązań, tego wkładu 

własnego będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 

Wymagana jest tak zwana trwałość projektu czyli muszą się zaleźć środki po zakończeniu tego 

projektu przez dwa lata jeszcze na funkcjonowanie tego oddziału przedszkolnego. Wykonanie 

uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do 

projektu pt.: „Przedszkole na dobry start” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-

IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 została podjęta przy: za – 19 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.3.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia 

wkładu własnego do projektu pt.: „Planeta Uśmiechu” złożonego w ramach konkursu nr 

RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 - Dyrektor 

Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

Podobna uchwała do poprzedniej, dotyczy zatwierdzenia przez gminę projektu „Planeta 

uśmiechu” również złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach RPO, będzie 

realizowany troszeczkę w innym okresie bo od 1 czerwca. Będzie realizowany w Szkole 

Podstawowej nr 3 Ropczyce-Chechły trochę wcześniej dlatego, że tam musi być prowadzony 

remont pomieszczenia i stąd od 1 czerwca 2017 do 31 sierpnia 2018. Nie mieliście państwo 

wpisanej całkowitej kwoty tego projektu, ponieważ ta kwota przez Wojewódzki Urząd Pracy 

została dopiero nam przekazana po czasie złożenia projektu uchwały. W tej chwili znamy tą 

kwotę, wynosi 383 827,50 zł. Również tutaj gmina musi zadeklarować własny wkład w kwocie 

57 574,13 zł.  Również źródłem pokrycia tych środków będą dochody własne gminy z tytułu 

podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do 

projektu pt.: „Planeta Uśmiechu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-

011/16 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 została podjęta przy: za – 19 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

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

Kuraszkiewicz.  

Niniejszy projekt dotyczy zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ropczyce”. 

Związany jest  z tym, że przedsiębiorstwo Rega Yacht Babicz i Królikowski spółka jawna 

zwróciła się do burmistrza o umieszczenie  w załączniku do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Ropczyce ich przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, która 



24 
 

będzie służyła temu przedsiębiorstwu. Planują oni złożyć wniosek w ramach rozpisanego 

konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Trzeciej Osi Priorytetowej Czystej Energii. 

Wpisanie takiej inwestycji pozwoli im na uzyskanie dodatkowych punktów w trakcie oceny 

merytorycznej. Zmianie ulega tylko załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej czyli 

wykaz przedsięwzięć, dopisane zostanie to przedsięwzięcie, które zostało zgłoszone przez 

firmę Rega Yacht. 

 

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

podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.5.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/251/16 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik Gminy 

– pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały 251 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania 

publicznego. Uchwała ta stanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu na zadanie 

publiczne pod nazwą Przebudowa dróg powiatowych Nr 1346 Niedźwiada przez wieś  

w miejscowości Niedźwiada oraz Nr 1347 Mała-Łączki Kucharskie w wysokości 400 000 zł.  

W związku z tym, że na określone zadanie Powiat Ropczycko-Sędziszowski nie otrzyma 

dofinansowania środki te z budżetu gminy Ropczyce są uchylane i będą przeznaczone na 

zadania inne. 

 

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

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, które analizowała na 

dzisiejszą sesję. W porządku obrad 38 sesji są to projekty oznaczone: 5.5.-5.10. oraz komisja 

zaopiniowała pozytywnie przyjęte dzisiaj do porządku obrad poprawkę do zmian budżetowych 

i projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 18 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

5.6.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/299/16 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik 

Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały XXXII/299/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego. Projekt uchwały zmienia paragraf 1 w którym udziela się 

pomocy Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania 

publicznego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma–Ropczyce-Wiśniowa 

polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Łączki Kucharskie w km 27 

+563 do km 27+752 strona lewa w wysokości 190 000 zł. Uchwała podjęta 19 grudnia opiewała  

w tymże paragrafie na  kwotę 100 000 zł. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/299/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

19 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
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Podkarpackiego na realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 19 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.7.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku  

w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok  – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 

na 2018 rok  Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2018 roku środków finansowych  

w wysokości  6 500 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Projektowanie i budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkół  Nr 1 w Ropczycach. Źródłem pokrycia zobowiązań w wysokości 

6 500 000 zł w 2018 roku będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości od 

osób prawnych i osób fizycznych. Projekt uchwały upoważnia również burmistrza do 

zaciągania zobowiązań w 2017 roku na wyżej wymienione zadanie w wyżej wymienionej 

kwocie, która przekracza granice wydatków określonych w budżecie 2017 roku. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - chciałbym dopowiedzieć Wysoka Rado, że ta kwota 

6 500 000 zł brutto na przyszły rok plus kwota 1 800 000 zł, która w tym roku jest 

zabezpieczona na to zadanie, razem 8 300 000 zł jest to kwota kosztorysu inwestorskiego. Ona 

się może różnić za dwa tygodnie, kiedy zostanie otwarty przetarg, już tydzień upływa termin 

ogłoszenia przetargu, od tej kwoty. Ja liczę, że to będzie zaproponowana najniższa cena, niższa 

od tej kwoty. Tu mamy jeszcze też szansę po złożeniu wniosku do Ministerstwa Sportu 

otrzymać dotację w wysokości 1 750 000 o ile się nie mylę i gdyby się udało uzyskać taką 

decyzję do końca tego roku to tą kwotę na przyszły rok moglibyśmy pomniejszyć do 4 850 000 

zł. Jeśli nie uda się pozyskać w tym roku to oczywiście mamy prawo i możliwość w przyszłym 

roku podobnie składać wniosek i ubiegać się o uzyskanie bo ten czas nam w przyszłym roku 

jeszcze pozwala. Daję informację o tym aby państwo radni, którzy nie są w Komisji Rewizyjnej 

wiedzieli, że to nie chodzi o pełną kwotę 6 500 000 zł na przyszły rok. Mam nadzieję, że to 

będzie kwota dużo niższa i będzie jeszcze pomniejszona o ewentualną dotację. To jako 

uzupełnienie informacji. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2018 rok została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

5.8.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. Proszę o poprawkę literalną, 

cyfrową w paragrafie 1 punkt 1 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę jest zapisane 1 385 000 

000,00 zł, trzy zera jest za dużo, proszę o wykreślenie trzech zer. Projekt uchwały zwiększa 

wydatki budżetu o kwotę 1 385 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje. Projekt wprowadza w tej kwocie 

zwiększony deficyt, którego źródłem finansowania są wolne środki przeliczone z 2016 roku. 

Wolne środki przeznaczone są przede wszystkim w wysokości 90 000 zł na zwiększoną kwotę, 

która została wcześniej już podjęta uchwałą na zwiększoną dotację w wysokości 90 000 zł na 

budowę chodnika w miejscowości Łączki Kucharskie. Również kwota 495 000 zł została 

zwiększona na rozbudowę skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Witosa i NMP w Ropczycach. 

90 000 zł na potrzebną kwotę w ramach wykonania projektów na różne konieczne drogi, 

chodniki dotyczące naszej gminy. 380 000 zł kwota przeznaczona na budowę boisk 

wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy 

Ropczyce. 330 000 jest to kwota, która przeznaczona zostaje na rozbudowę Żłobka Miejskiego 

w Ropczycach oddział Granice. Są to wszystkie kwoty, które zostały wprowadzone po 
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przeliczeniu, przedstawieniu kosztorysów, które zostały wykonane na poszczególne zadania 

celem ewentualnego podpisania umów przy rozstrzygnięciu poszczególnych przetargów czy 

rozstrzygnięciu poszczególnych zapisów. Tabela nr 1 przedstawia poszczególne rozpisania 

tych inwestycji czy środków, które zostały przeznaczone z wolnych środków. Tabela nr 2 

przedstawia zmiany, które zaszły od ostatniej sesji do sesji dzisiejszej, jeżeli chodzi o wolne 

środki. 

  

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

19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.9.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. Projekt po autopoprawce 

zwiększa dochody budżetu o kwotę 100 768,12 zł, zwiększa się dochody bieżące w wysokość 

99 568,12 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 200 zł. Tabela nr 1 przedstawia rozpisane 

poszczególne zwiększenia. Dochody majątkowe są to przede wszystkim wpływy z odpłatnego 

nabycia prawa własności, sprzedaży, najmu, które placówki oświatowe sobie wypracowały 

przez ostatni miesiąc. Autopoprawka wprowadza do tego projektu uchwały zwiększenie po 

dochodach bieżących dotacji, którą otrzymujemy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach 

RPO na lata 2014-2020 na projekt „Praca kluczem do sukcesu” z podziałem na środki z Unii 

Europejskiej oraz na środki z dotacji celowych budżetu państwa. Tabela nr 2 - rozpisane są tutaj 

poszczególne pozycje dotyczące realizacji tego projekt oraz przeznaczone wydatki na 

wyposażenie w zespołach szkół, które wypracowały sobie dochody w wysokości 1 200 zł, 

chodzi tu o jeden zespół szkół. Tabela nr 3 dokonuje przeniesienia planowanych wydatków  

w kwocie 477 900,08 zł. Są to przede wszystkim przeniesienia pomiędzy klasyfikacją 

budżetową realizacji zadań. Przede wszystkim jest to pomniejszenie dotacji celowej, która 

została przeznaczona wcześniej na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  

w wysokości 400 000 zł i przeznaczona na rozbudowę skrzyżowania na ul. Mickiewicza z ul. 

Witosa i NMP w Ropczycach. Przeniesienie z wydatków administracyjnych na dotację celową 

na współfinansowanie kosztów poniesionych przez Lidera na opracowanie dokumentacji 

aplikacyjnej projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych. 

Również przeniesione są środki w wysokości 12 210 zł jako wkład własny na zadnie wcześniej 

wprowadzone autopoprawką „Praca  kluczem do sukcesu” z zasiłków okresowych na udział 

gminy w realizacji tego projektu. Również 60 000 zł jest to przeniesienie pomiędzy dwoma 

zadaniami inwestycyjnymi Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na 

Osiedlu Granice na Modernizację budynku wielofunkcyjnego na Osiedlu Granice  

w Ropczycach w ramach remontu, który konieczny jest przy adaptacji żłobka na Granicach. 

 

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

19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

W związku ze zmianami, które zostały dokonane na przełomie ostatniego okresu czyli od 

ostatniej sesji do dnia dzisiejszego wartości tabelaryczne uległy zmianie wprowadzając 

zwiększenie czy zmniejszenie dochodów, również po stronie wydatków wprowadzenie 

wolnych środków 2016 roku. Pozycje, które nie uległy zmianie są to tylko pozycje dotyczące 

kwot rozchodów gminy Ropczyce. Wszystkie pozostałe zmiany ujęte są w wersji tabelarycznej 

tabeli nr 1, tabela nr 2 nie uległa zmianie. W objaśnieniach wszelkie zmiany są pozaznaczane 

dotyczące wzrostu wydatków, dochodów oraz zadłużenia gminy Ropczyce. 
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Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została 

podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.11.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku  

w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków 

bieżących na 2018 rok. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2018 roku środków  

w wysokości 6 105 zł na realizację zadania współfinansowanego pn. „Praca kluczem do 

sukcesu”. Źródłem pokrycia zobowiązań są dochody własne gminy z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych. Wprowadzona autopoprawka dotyczy 

konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania „Praca kluczem do 

sukcesu”. Całkowita wartość projektu wynosi 365 687,50 zł. W opisanej wersji dotyczącej 

autopoprawki wskazane są poszczególne lata z podziałem na udział z Unii Europejskiej  

i budżetu państwa i udział własny w poszczególnych latach 2017-2018 dotyczące realizacji tego 

projektu. 

 

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

2018 rok została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

6. 

Burmistrz p. Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Szanowne Prezydium, Wysoka Rado, szanowni 

państwo przewodniczący osiedli, sołtysi, kierownicy! Jest już dość późno, nie chcę zamęczać 

więc w dużym skrócie. Chcę podziękować za debatę dwugodzinną na temat drogi 

wojewódzkiej 986, uważam, tą debatę za istotną dla przyszłości dlatego że chcieliśmy jakby 

zaostrzyć  konieczność zainteresowania tą infrastrukturą drogową władze województwa 

podkarpackiego bo to jest ich własność, ich kompetencja i na tą swoją własność i swoje 

kompetencje mają stosowne dochody również z naszej gminy, również jak wcześniej mówiłem 

płacimy udział w podatku dochodowym od nas od osób fizycznych na rzecz sejmiku 

wojewódzkiego i każda firma płacąca podatek CIT czyli od osób prawnych też część tego 

podatku idzie na sejmik wojewódzki. Mówienie, że nie mamy na nic pieniędzy, to wszyscy 

mówią, że nie mają pieniędzy, kto z nas się przyzna, że ma za dużo. Rzecz w tym, że jeśli innym 

udaje się z tego budżetu samorządu wojewódzkiego wyrwać pieniądze pomocowe na zadania 

własne, podałem przykład samorządu miasta Przemyśla w wysokości 43 tysięcy zł, sądzę że 

jest to wiarygodna informacja, to my mamy też prawo oczekiwać, że niech samorząd 

wojewódzki tak rządzi swoimi dochodami i tak zabiega o środki finansowe, żeby to co jest  

w jego kompetencji i w jego własności był w stanie realizować, te zadania, które stawiają przed 

samorządem województwa mieszkańcy. Ta droga jest bardzo ważna i uważam, że po kilku 

latach, 4 latach pisania, mobilizowania i organizowania również na tej sali konwentów, że to 

nic nie dało, no to teraz trzeba podwyższyć poziom dyskusji czyli na poziomie naszej Rady. 

Jeżeli to nie pozwoli w tym roku jakoś uzgodnić powiedzmy tak zwanej drogi dojścia do 

modernizacji przebudowy będziemy próbowali podbijać poprzeczkę dyskusji na wyższy 

poziom, na poziom sejmiku wojewódzkiego w różny sposób, są tam radni nie tylko formacji, 

która dzisiaj rządzi ale i są radni opozycji. Jeśli radni formacji rządzącej nie pozwolą na 

wprowadzenie punktu dotyczącego dyskusji stanu technicznej infrastruktury, będziemy  

w różny sposób, ale nie chcemy być tylko roszczeniowi, nie chcemy tylko mówić my żądamy 

i tupiemy nóżkami bo ja zwłaszcza jako organ wykonawczy doskonale wiem, że u nas jest 

podobnie, mieszkańcy różnych naszych obszarów czy to wioski czy osiedla czy mieszkańcy 

pewnej części wioski też żądają, też mają roszczenia i czasami wydaje się, że nie mają pełnej 

informacji na temat skali naszych potrzeb i wysokości naszych dochodów, wydaje się im, że 

tylko zła wola powoduje, że burmistrz czy wójt nie chce zrealizować ich oczekiwań. Nie chcę 
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stawiać Wysoką Radę i siebie w takiej samej sytuacji, że nie chcę zrozumieć sejmiku 

wojewódzkiego, że w dzisiejszej strukturze dochodów tego samorządu, że mogą sobie pozwolić 

na wszystko, nie, tylko ja oczekuję tego zrównoważonego bardziej rozwoju, że jeżeli drogi 

wojewódzkie na południu kraju i na północy są najmniej obciążone natężeniem ruchu 

zwłaszcza gospodarczego ruchu czyli TIR-ów no to nie muszą być drogami na poziomie 

technicznym 5 czy 4 plus tylko mogą być tą trójką bo w takiej skali 6-punktowej oceniam stan 

techniczny naszej drogi wojewódzkiej. I myślę, że trzeba się próbować dogadywać, w tych 

warunkach finansowych i prawnych jakie dzisiaj są czyli pewnie w październiku przedkładając 

na posiedzeniach komisji bardzo wstępne informacje będę proponował jednak Wysokiej Radzie 

abyśmy w przyszłym roku część środków oszczędzili, przeznaczyli na współpracę  

z samorządem województwa w celu na przykład przygotowywania projektu technicznego tego 

newralgicznego odcinka drogi wojewódzkiej od obwodnicy do rzeki Wielopolki czyli do 

granicy z gminą Ostrów czy na całym odcinku po 2 pasy czy tylko po jednym pasie pod jedno 

wzniesienie i drugie to inna sprawa, to już kwestia technicznych tutaj wyliczeń i możliwości  

i oczywiście ocenienie czy ten pas gruntu, który jest własnością sejmiku wystarczy na to, bo 

wchodzenie w własność prywatną to komplikuje sprawę ale myślę, że pewnie trzeba podjąć 

taki wydatek bo inaczej nigdy nie dopracujemy się tego projektu technicznego. Trzy, cztery 

lata temu wywieraliśmy presję na poprzedni zarząd żeby z własnych środków ogłosił zlecenie 

na opracowanie tej koncepcji, to się nazywa program funkcjonalno użytkowy to jest koncepcja 

na podstawie, której można ogłosić przetarg na zasadzie zaprojektuj i wybuduj ale dzisiaj jest 

za późno bo skraca się czas tego okresu wykorzystania środków europejskich i już nie będzie 

czasu na zaprojektuj i wybuduj tylko być może znajdą się pieniądze i czas tylko na wybuduj,  

a więc trzeba robić projekt techniczny a nie koncepcję, więc Wysoka Rado rozszerzam to 

jeszcze po to żebyśmy o tym dyskutowali bo - bardzo ważne są nasze drogi, które staramy się 

też wprowadzać do przetargu, lokalne w poszczególnych wioskach i osiedlach dla położenia 

kolejnych nawierzchni asfaltowych żeby poprawić ich stan techniczny i poprawić warunki 

dojazdu - ale pamiętajmy to jest główna arteria gminy, ona jest nawet ważniejsza niż czwórka. 

Ta czwórka wytrzyma jeszcze bez nakładek 10 lat, a za 10 lat nas tu nie będzie i niech kolejne 

pokolenie na tej sali za 5 lat być może przewiduje co trzeba zrobić, żeby zabezpieczyć się przed 

dekapitalizacją czwórki. Ale dekapitalizacja drogi wojewódzkiej dziś widoczna i my dziś 

musimy albo wyłożyć własne pieniądze albo mocniej szukać sojuszników w kwestii odnowy 

tej drogi przez właściciela. 

Szanowni państwo, nie chcę was zanudzać szczegółami jeśli chodzi o nasze inwestycje 

drogowe, kubaturowe i projektowe, mniej więcej te informacje, przedkładamy na każdej sesji 

więc jeżeli za miesiąc na sesji w szczegółach to omówię to będzie to informacja raz na 2 

miesiące ale będzie więcej do powiedzenia. Powiem tylko, że rozpędzamy się z przetargami, 

kolejne 8 chyba odcinków na przykład przebudowy dróg gminnych jest w przetargu jest 

ogłoszone, kolejne projekty oświetlenia ulicznego są powiedzmy też zlecone no i w toku 

opracowania jest kilka zadań w zakresie zwłaszcza chodników przy ulicach i drogach 

powiatowych i również naszych dróg. To wszystko, szanowni państwo, jak również i podpisane 

już umowy na termomodernizację 13 obiektów kubaturowych plus 2 inne obiekty w ostatnim 

etapie budowy typu budynek wielofunkcyjny w Brzezówce i typu budynek OSP w Lubzinie 

gdzie też sądzę, że to jest ostatni etap w tym roku rozbudowy razem 15 obiektów kubaturowych, 

gdzie są już wykonawcy i gdzie przekazaliśmy plac budowy to takie najbliższe 4 miesiące 

bardzo intensywnej pracy naszych partnerów, którzy wygrali przetargi i naszych pracowników 

przynajmniej z dwóch referatów w sensie nadzoru, bo wszystko jest dobrze, mamy 

zabezpieczone pieniądze dzięki tutaj decyzji, wielu decyzji Wysokiej Rady o przenoszeniu 

pieniędzy, o różnych tych nie powiem w złym tego słowa znaczeniu kombinacji – przesunięć 

bo tak musi być, nigdy nie jesteśmy w stanie określić w grudniu uchwalając budżet bardzo 

dokładnie poszczególne zadania ale teraz żeby te wielomilionowe inwestycje opanować to 
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nasze referaty, pracownicy muszą bardzo włożyć dużo pracy w nadzór, w jakość wykonania, 

w terminowość i przede wszystkim w użyte materiały i tu zawsze proszę wszystkich 

gospodarzy tych obiektów, a więc czy prezesów straży, czy dyrektorów szkół, czy innych 

zarządców obiektów jak domy kultury, ten nawet budynek urzędu, czy obiekty sportowe aby 

czuli się właścicielami na etapie tej modernizacji, aby pilnować powiedzmy tych etapów 

poszczególnych przebudowy – macie moje upoważnienie. Żeby nie było tak, że ktoś być może 

nawet z pracowników urzędu powie, że ktoś z państwa gospodarzy nie ma prawa do wytykania 

jakiś uwag, jakiś błędów, im więcej wspólnej troski nad wykonaniem tych zadań to pewność, 

że zrobimy lepiej, dobrze i że to co zrobimy będzie miało swoją funkcję przez te przynajmniej 

kilkanaście lat bo przecież o to nam chodzi.  

Wysoka Rado, chcę powiedzieć, że zbliżamy się do końca roku oświatowego, zostało już 

niewiele więcej niż jeden miesiąc i też już jesteśmy w różnych przygotowaniach, 

opracowaniach myślą i w działaniach przy następnym roku oświatowym od 1 września. 

Również te ostatnie 2 decyzje finansowe dotyczą zorganizowania dwóch, kolejnych oddziałów 

przedszkolnych na rok przy pomocy środków europejskich, ale proszę pamiętać to kolejny rok 

nie budżetowy ale ten oświatowy od 1 września przyszłego roku obciąży już w 100% nasze 

wydatki bo jeśli otwieramy gdzieś oddział przedszkolny i znajdują się dzieci 3-letnie to 

pamiętajmy, że w tych obszarach tych miejscowości czy osiedli są dzieci 2-letnie już i te  

2-letnie na przyszły rok zechcą przyjść do tych przedszkoli a my mamy taki obowiązek od 1 

września tego roku i to są już koszty, które sobie gdzieś tam z tyłu głowy musimy układać już 

pod kątem przyszłego roku i rezerwować. To wszystko zawęża jakby trochę też  nasze 

możliwości inwestycyjne bo trudno tu mówić, że będziemy mieli szansę podnieść podatki bo 

raczej przy tej inflacji, która jest to wygląda na to, że to będzie również konstans. Więc jest 

dużo pracy, w zasadzie te organizacyjne związane choćby z przygotowaniem struktury 

organizacyjnej wszystkich szkół i przedszkoli są już przełamane bo ¾ naszych arkuszy 

organizacyjnych zostało ocenionych pozytywnie przez kuratora oświaty i są do ¼ bardzo 

nieznaczące uwagi i my jesteśmy w stanie uzupełnić i uważam, że na tym etapie nie powinno 

być jakiś większych problemów pomiędzy nowymi kompetencjami i kuratorium w sprawie 

ustalania tych nowych programów nauki w poszczególnych klasach, mówię nowych bo 

dochodzi 7-a klasa szkoły podstawowej i zmiana programu nauczania w kilku innych klasach  

i to systematycznie przez kolejne 2 lata obejmie całość 8-mio klasowej szkoły podstawowej. 

Szanowni państwo, teraz jest dużo takich jak zawsze na koniec maja czy w czerwcu działań 

wizualnych, artystycznych, takich gdzie szkoły, przedszkola pokazują swój dorobek i pracę 

poza tą powiedzmy nauką przy tablicy, jeżeli jesteście zapraszani, bo wiem, że tak, to jako 

radni, jako sołtysi, przewodniczący osiedli weźcie udział i warto docenić pracę nauczycieli, 

rady rodziców bo każda taka uroczystość, takie spotkanie, to jest święto środowiska, to jest 

szansa, że przyjdą nie tylko rodzice, czasem dziadkowie ale i rodzina, dzieci chcą się pokazać, 

to jest też taki dorobek pracy nauczycieli, wielu nauczycieli pasjonatów, za które to prace im 

tak naprawdę nie płacimy i warto to gdzieś zauważyć, jako radni, jako sołtysi i nawet jeśli 

zabierzemy głos i zauważymy tą pracę to jest to też gdzieś tam doceniane, że jednak ten 

samorząd to też zauważa pracę w środowisku nauczycieli, dyrektora szkoły, rady rodziców, 

zaangażowanej rady rodziców. Myślę, że tych imprez będzie sporo i przyznaję, że ja sam tylko 

w części z nich będę uczestniczył bo nakładają się dwie, trzy uroczystości albo parę dni mnie 

nie będzie więc właśnie zwracam się z prośbą do państwa, do radnych, jesteście władzą 

stanowiącą gminy i proszę pamiętać o swojej roli, funkcji. Mamy sporo spraw remontowych 

nie tylko w tych szkołach 6-ciu gdzie jest termomodernizacja ale i w pozostałych, Wydaje mi 

się, że dopięliśmy też warunki finansowe, teraz już wszystko w ręku dyrektorów i pracowników 

zespołu oświaty, pana dyrektora aby przez wakacje te niezbędne remonty przeprowadzić. 

Mamy około 30 tych obiektów oświatowych więc wszyscy państwo zdajemy sobie sprawę, że 

nasz własny dom jeśli ma 20 lat, mówię to o swoim budynku, to ciągle wymaga jakiś remontów, 
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więc te nasze obiekty zwłaszcza na wakacjach wymagają dużo troski, uwagi, zaangażowania  

i pracy i jeśli gdzieś tam można podpowiedzieć coś dyrektorowi czy innym w tych sprawach, 

państwo jako radni czy również jako sołtysi to też pamiętajcie taka jest rola radnych. Ja to już 

na przykładzie Witkowic i pana radnego Curzytka, na naradzie z dyrektorami szkół, czego 

świadkiem był dyrektor Mazur przypominałem, że szkoła jest środowiskowa, że dyrektor 

szkoły nie jest władcą, że musi pamiętać, że radny reprezentuje całą społeczność rodziców i że 

ma prawo o wszystko pytać, że ma prawo podpowiadać wskazywać i też kontrolować, taka jest 

państwa rola, żebyście państwo wiedzieli nikt z dyrektorów czy nauczycieli nie ma prawa się 

obrażać, jesteście państwo absolutnie jakby częścią organu prowadzącego, bo to jest tak, że  

w sensie prawnym, jest to wójt, burmistrz a w sensie rozszerzonym to jest każdy radny.  

Wysoka Rado, w zakresie gospodarki nieruchomościami to mały sukces, udało się wreszcie 

uzyskać decyzję wojewody uwłaszczającej nas na skarbie państwa, fragmencie drogi 

przemysłowej, która nas odgradzała od drogi dalszej, za Magnezytami, w kierunku Mostostalu 

i w kierunku tych 60-ciu hektarów wzdłuż gdzie przygotowujemy szczegółowy plan 

zagospodarowania po to by te 60 hektarów nie obarczone uciążliwością sąsiedztwa domów 

rodzinnych przygotować pod inwestycje. To jest wielki kapitał Ropczyc w przyszłości pod 

możliwość lokowania inwestycji gospodarczych i będziemy wtedy zbliżać się do Sędziszowa, 

który ma takich gruntów około 100 hektarów. Ja dziś to co zazdroszczę naszym sąsiadom  

z Sędziszowa to zazdroszczę im potencjału rozwojowego tego czego my nie mamy. Jeżeli uda 

się nam uchwalić szczegółowy plan zagospodarowania, zaprojektować całą drogę od 

Przemysłowej, końca Przemysłowej  do końca tego terenu to zbliżamy się do warunków 

sędziszowskich, a konkurować o nowe podmioty gospodarcze trzeba bo to stanowi o sile 

podatku każdej gminy a więc o możliwościach również i wydawania tych pieniędzy. I też tutaj 

Wysoką Radę poinformuję, że kolejną działkę udało się nam kupić przy cmentarzu gminnym 

przy ulicy Witosa. Teraz mamy już wykupiony prostokąt, który daje podstawę by nasi koledzy 

z referatu dróg do 1 listopada byli w stanie przygotować podbudowę pod parking o nawierzchni 

piaszczystej czy kamiennej dla samochodów osobowych a być może w przyszłym roku 

utwardzimy to w inny sposób i odwodnimy, ale sądzę, że już na tym zamkniętym prostokącie 

uda się zmieścić grubo ponad setkę samochodów osobowych co znacząco powinno poprawić 

sytuację, na 1 listopada i przy większych pogrzebach tu w Ropczycach to jesteśmy tam bardzo 

mocno zakorkowani i stwarzamy wielkie niebezpieczeństwo w ruchu tą ulicą powiatową na 

tym łuku i na tym zakręcie, więc za to też panu kierownikowi Krzychowi dziękuję bo 

dograliśmy i ten minimalny zakres powierzchni pod parking już mamy. 

Wysoka Rado, we wszystkich innych sprawach odnoszących się do pomocy społecznej, do 

pracy naszych pozostałych referatów czy jednostek organizacyjnych mam szczegółowe 

sprawozdanie jak zawsze miesiąc do miesiąca. Gdyby ktoś z państwa radnych czy mediów czy 

nawet i sołtysów i przewodniczących osiedli chciał jakiś materiał szczegółowy to zawsze 

można go ode mnie uzyskać czy w Biurze Rady, ale i w tym następnym punkcie pytania czy 

interpelacje, można o coś zapytać to uszczegółowimy a nie chcę zbytnio przedłużać. Chcę tylko 

dopowiedzieć i przypomnieć, że wszyscy państwo jak tu jesteście i radni i sołtysi, 

przewodniczący osiedli, kierownicy referatów jesteśmy zaproszeni przez pana 

przewodniczącego na sesję uroczystą za tydzień 29 nie zapomnijmy o tym, tą sesją uroczystą 

po pierwsze otwieramy dni ziemi Ropczyc. I nie stać nas jako miasto żebyśmy te kilka dni tak 

zwane święto Ropczyc, tradycyjne Dni Ziemi Ropczyckiej, rozszerzająco nie tylko miasto ale 

ziemi, naszpikowali imprezami, o których ludzie, mieszkańcy czy nasza młodzież 

powiedzieliby och ach, po prostu nas na to nie stać, to pokazujemy to co w tym czasie jest 

możliwe i w większości wypracowane przez nasze jednostki kultury i przez nasze szkoły i przez 

organizacje i stowarzyszenia, które mogą się włączyć w ten tydzień imprez sportowych, imprez 

artystycznych. Tam gdzie jesteście ekstra zaproszeniami zaproszeni to skorzystajcie, tam gdzie 

jesteśmy zaproszeni wszyscy w sposób zwyczajowy plakatem, informacją w internecie to wedle 
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czasu i możliwości skorzystajmy żeby zerknąć co inni przygotowują w swojej prezentacji. 

Oczywiście najbardziej odpowiedzialną osobą za dni ziemi Ropczyc jest pani dyrektor Centrum 

Kultury pani Teresa Kiepiel ale również wszyscy jesteśmy odpowiedzialni zwłaszcza 

kierownictwo gminy żeby wspierać, żeby pomagać, żeby czuć tą odpowiedzialność tych kilku 

dni, by miasto wyglądało jak na święto, jak odpust, jeśli odpust jest w kościele to angażuje się 

nie tylko proboszcz jako maestro ale i również rada parafialna i również wszystkie inne służby, 

więc to też tak potraktujmy i postaramy się żeby miasto jakoś świątecznie wyglądało i być może 

nam Opatrzność pomoże żeby pogoda była bo to jest zawsze istotą dobrej atmosfery, więc 

zapraszam na tą uroczystą sesję, to jest też dzień samorządu terytorialnego przypada akurat  

w sobotę, w piątek będzie okolicznościowe spotkanie tu z pracownikami, krótkie półgodzinne 

z okazji dnia samorządu, natomiast nie da się wszystkich naszych pracowników 

samorządowych nawet tych ściśle samorządowych zaprosić na sesję więc jest tylko 

przedstawicielstwo; kierownicy referatów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, mamy 

nielicznych zaproszonych gości bo w tym dniu mniej więcej w większości gmin organizuje się 

takie sesje z okazji dnia samorządu terytorialnego, to już jest 28 rocznica i warto jednak 

przypominać, że coś od tego roku 89, 90-go dokładnie jeśli chodzi o samorząd coś się zmieniło 

i tutaj też mam w pamięci akurat słowa pana dyrektora Mariusza Maziarza, że on jako obcy  

i mający kontakt dopiero od kilku lat z Ropczycami zauważa te duże zmiany, mamy się czym 

i pochwalić i poszczycić, że nasi mieszkańcy są bardzo obrotni, bardzo zaradni tyle domów ile 

się buduje w naszych wioskach i to niektórych dalej oddalonych od Ropczyc; Niedźwiada, 

Gnojnica, nawet Wola, naprawdę jeśli przejeżdżamy przez inne obszary to tych budów nowych 

budynków zauważa się bardzo niewielką ilość i są coraz ładniejsze nasze budynki, nasze place, 

nasze ogrody, ja się boję, że przy takim rozłożeniu podatków i dochodów za kilka lat może się 

okazać, że nasze domostwa będą coraz piękniejsze natomiast ta infrastruktura publiczna służąca 

wszystkim w tym drogi będą rozjechane, zdekapitalizowane i na te wspólne nasze zadania 

będzie zbyt mało pieniędzy, to się tak rozchodzi, to dzisiaj słyszeliście państwo, że samorząd 

województwa płacze, że nie ma na nic, że te środki nie wystarczają na łatanie dziur, widzimy, 

że nie lepiej jest w samorządzie powiatowym. My mówimy, że oszczędzamy każdą złotówkę  

i nie wiemy na co ją wydać a ludzie mają coraz więcej oczekiwań i roszczeń dlatego, że ich 

stopa się poprawia i dobrze, jedni zarabiają za granicą, inni mają coraz większe dochody, inni 

mają 500+, tylko, że to się rozchodzi jak nożyce, za chwilę będziemy chodzić po wspaniałym 

placu parkingowym własnego domu i patrzeć na piękne ogrodzenia i zagospodarowane tereny 

wokół domu i patrzeć na zdekapitalizowaną drogę, brak chodnika czy marną szkołę. Tego się 

obawiam i tutaj państwo jest od tego żeby to tak regulować żeby wszystko miało swój jakiś 

wyważony konsensus, ani jedni za dużo, ani drudzy. Szanowni państwo więc tym zaproszeniem 

na tą sesję uroczystą w przyszły poniedziałek do Centrum Kultury kończę swoje wystąpienie, 

proszę wybaczyć, że w bardzo dużym skrócie, bo jeszcze jest jeden punkt zapytania  

i interpelacje. 

 

7. 

Radny p. Jan Rydzik – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, mam 

taką sprawę, wypadek stał się na schodach od parkingu przy ulicy Konarskiego do ulicy do 

kościoła, dostałem taką informację  i mam taką prośbę żeby coś z tym zrobić, sprawa była już 

poruszana kilka razy, nawet przez kolegów radnych, była też ostatnio w marcu odpowiedź biura 

Rady Miejskiej, jest taka, że remont schodów prowadzących z parkingu przy ulicy Konarskiego 

do ulicy Siewierskiego będzie brany pod uwagę po regulacji prawnej terenu na rzecz gminy 

Ropczyce. Wiem, że to może tak zabrzmi nie bardzo ale pasuje to zrobić szybciej bo nie daj 

Boże jakby się przewróciła starsza osoba, jest to sprawa pilna, nie mówię już o nowych 

schodach ale poprawić tak żeby nikt się nie potykał a wiadomo, że dużo ludzi chodzi tamtędy 
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do kościoła, więc bardzo bym prosił. I jeszcze jedną mam taką prośbę, od ulicy Piłsudskiego 

na Armii Krajowej na tym odcinku do przedszkola są dziury dość pokaźne, tak przy okazji. 

 

8. 

Przewodniczący Rady poinformował, że dołącza się do prośby i do zaproszenia pana 

Burmistrza o uczestnictwo radnych w uroczystościach i imprezach i to nie tylko sami ale żeby 

zabrać dzieci, rodziny, bliskich, przyjaciół, kolegów oraz w sesji Rady w dniu 29 maja. 

Przewodniczący Rady zamknął 38 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.                   

 

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej,   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej. 

 


