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Protokół Nr XL / 17 

z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 czerwca 2017 r. 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku 

obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie wyników głosowań, 

wykonywanie wszelkich innych czynności składających się na prowadzenie obrad): 

Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.10 – 15.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 40 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

Powitał wszystkich obecnych na sesji; radnych, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów, 

gości przybyłych na sesję, pana burmistrza i jego zastępcę.  

 

Przewodniczący Rady – Szanowni państwo, zanim przejdziemy do pracy nad dzisiejszym 

porządkiem obrad, skorzystamy z obecności dwóch panów z policji, mają to wykorzystać, 

obecność radnych  gminy i przewodniczących i sołtysów, przekazać nam swoje dosyć ważne 

informacje. Zapraszam. 

Policjant - Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam radnych, pana burmistrza, 

chcielibyśmy skorzystać z okazji, z uwagi na to, że ja jestem dzielnicowym na rejon całe 

śródmieście, a kolega osiedle Barbary, osiedle Czekaj. Chcielibyśmy się przedstawić, żebyście 

państwo mieli rozeznanie, kto działa na terenie tutaj podległym, żeby wszyscy znali swojego 

dzielnicowego, chciałbym zaznaczyć, że w razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby kontaktu z 

dzielnicowym na zakładce Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, myślę, że każdy ma 

dostęp do internetu, można sobie sprawdzić kto jest jego dzielnicowym i w razie potrzeby 

uzyskać do niego kontakt. Chcieliśmy się króciutko z kolegą  przedstawić, ja nazywam się 

starszy sierżant Piotr Szydło i starszy aspirant Paweł Dydo. Z naszej strony to wszystko, myślę, 

że jeżeli będą pytania, z kontaktem nie będzie problemu.  

Przewodniczący Rady spytał czy ktoś chciałby wykorzystać ten moment i chciałby zadać 

panom dzielnicowym pytania dotyczące ich działalności na terenie miasta i gminy.  

Brak zgłoszeń. Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie się. Panowie policjanci 

podziękowali za wysłuchanie.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z nieobecnością na sesji dwóch 

wiceprzewodniczący zaprasza do pomocy przewodniczącego komisji ładu i porządku – radny 

p. Andrzej Rachwał. 

 

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Mam prośbę 

by Wysoka Rada uwzględniła możliwość wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji 

autopoprawkę do projektu w punkcie 6-tym, projekt 5.6. dotyczy przyjęcia programu 

rewitalizacji. Tą autopoprawkę, wprowadzając w ramach porządku obrad, wyjaśniłby pan dr 

Robert Kuraszkiewicz jak i cały program. I również mam prośbę o przyjęcie 3 projektów 

uchwał do porządku obrad. Projekt pod punktem 14 dotyczyłby Wysoka Rado spraw 
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związanych z uzupełnieniem uchwały sprzed lat z 2003 roku, która nie uwzględniała to w sieci 

jakby powiedzieć w cudzysłowiu ówczesnych szkół oddziałów zamiejscowych  1 – 3 na 

Granicach w budynku OSP, Chcemy to uzupełnić na żądanie kuratorium w okresie od właśnie 

teraz do końca sierpnia bieżącego roku. Mam nadzieję, że to zadowoli Kuratorium. I projekt 

15, w którym chciałbym prosić o wprowadzenie, pan dyrektor Stanisław Mazur Zespołu 

Jednostek Oświatowych to wyjaśni. Ten projekt pozwalałby organowi prowadzącemu, 

wprowadzić podwyżki dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli w granicach 500 

zł brutto od 1 września tego roku. Chcemy to zrobić za waszą zgodą aprobującą tą uchwałę 

dlatego, że różnica w wynagradzaniu miesięcznym nauczycieli dyplomowanych i dyrektorów 

szkół się zrównała i w ostatnich konkursach na funkcję dyrektorów nikt się nie zgłasza i mamy 

dużo problemów w rozmowach indywidualnych namówić kandydatów na dyrektorów, którzy 

odpowiadają wymogom prawnym do podjęcia się tej funkcji. Chciałbym więc aby taka 

podwyżka dodatku funkcyjnego była widoczną zachętą dla obecnych i za rok w konkurencji 

konkursów zachętą dla dyrektorów, byłby to też również nasz wyraz takiego uznania dla 

dyrektorów za ich uważam dobrą prowadzoną działalność oświatową, opiekuńczą, 

dydaktyczną, bo akurat jest taki moment podsumowania, tradycyjnie jak co roku zawsze 

podsumowujemy o tej porze rok szkolny, oświatowy i zwalniamy nauczycieli, którzy w 

większości mają prawie dwa miesiące wakacji ale nie dyrektorów, którzy w większości na tych 

wakacjach muszą w tej szkole pozostać przynajmniej w okresie połowy wakacji, więc gdyby 

była zgoda byłbym wdzięczny. I ostatni projekt uchwały pod numerem 16 dotyczyłby 

gwarancji dla kredytu TBS zaciąganego w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości  

1 125 000 złotych. Ta gwarancja wydaje się byłaby ostatnim dokumentem niezbędnym by tenże 

bank udzielił preferencyjnego kredytu w wysokości dwukrotnie wyższej niż kwota gwarancji 

dla prezesa TBS-u na budowę bloku pod wynajem 24 mieszkań. Ja uważam, że warto to 

poprzeć. Choć Regionalna Izba Obrachunkowa tego typu gwarancje uznaje jako zaciągnięty 

kredyt, choć ten kredyt fizycznie zobowiązaniem nie jest. Natomiast w tych wskaźnikach 

statystycznych po naszej stronie będzie figurował jako suma tego zobowiązania i powiększa 

ten wskaźnik. Sądzę jednak, że możemy sobie na to pozwolić bo cel jest szlachetny. Celem jest 

24 mieszkań dla rodzin, które nie mają prawa do lokalu socjalnego z uwagi na swoje wyższe 

dochody a równocześnie nie mają tylu środków by mieć płynność finansową po zaciągnięciu 

kredytów bankowych pozwalających na kupno od deweloperów prywatnych mieszkań. Więc 

wydaje się, że być może te 24 rodziny zatrzymalibyśmy na terenie Ropczyc jeśli zaproponuje 

się im takie mieszkanie. Więc moja prośba do Wysokiej Rady o wprowadzenie do porządku 

obrad i później też by Wysoka Rada zechciała zaaprobować ten projekt. 

 

 

Przewodniczący Rady – Ja chciałbym zgłosić poprawki Wysoka Rado dotyczące pomyłek 

pisarskich w przedłożonych projektach uchwał, które znajdują się w metrykach i tytułach 

uchwał. Ma być, jest w każdym projekcie uchwały numer sesji 39 a ma być 40 i 17 i 30 czerwca. 

Wkradł się taki błąd i trzeba to będzie uwzględnić. Natomiast w projekcie 9-tym tytuł kończy 

się na Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, w projekcie 11-tym ma być rok 2017 a jest 2016. 

I związku z wprowadzonymi projektami uchwał dotyczącymi oświaty przed punktem 5-tym 

dotyczącym rozpatrzenia projektów uchwał, wprowadzam przerwę kilkuminutową celem by 

się zebrała komisja oświaty, kultury i sportu do zaopiniowania projektów uchwał. 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: w głosowaniu udział wzięło 18 radnych 

za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. (Przewodniczący Rady omyłko ogłosił 

wynik głosowania: za 19 głosów). 

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

się – 0. 
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Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 38 i 39 sesji. 

4.Zatwierdzenie wykonania budżetu 2016 roku – absolutorium: 

4.1.Zapoznanie się z:  

1)sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce,  

2)sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce,  

3)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

4)informacją o stanie mienia Gminy Ropczyce, 

5)stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach: wnioskiem w sprawie 

udzielenia absolutorium oraz opinią o wykonaniu budżetu, 

6)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium. 

4.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu 

gminy  Ropczyce. 

4.3.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu 

gminy Ropczyce - głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce - za 2016 rok. 

4.4.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Ropczyce za 2016 rok. 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

1.zmiany uchwały własnej nr XXXVII/343/17 w sprawie nadania nazwy ronda, 

2.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, 

3.zmiany Uchwały Nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Ropczycach  z dnia 22 maja 2017 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 986 

Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa, 

4.zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek 

opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji, 

5.przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce,  

6.zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016-2020”, 

7.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok, 

9.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, 

10.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

11.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy 

Ropczyce w 2017 roku, 

12.zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok (projekt 

Planeta Uśmiechu – ZS Nr 4), 

13.zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok (projekt 

Przedszkole na dobry start – ZS Niedźwiada Dolna), 

14.zmiany Uchwał Nr VI/55/2003 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 lutego 2003 roku 

w sprawie połączenia w zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Ropczycach, 

15.zmiany uchwały Nr XXX/385/09 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w 

sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
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wysokości nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i 

opiekuńcze nauczycieli, 

16.udzielenia poręczenia przez Gminę Ropczyce kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w 

Warszawie udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Interpelacje i zapytania. 

8.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołów z 38 i 39 sesji rady. Uwagi nie 

zostały zgłoszone. Protokoły zostały przyjęte, przy: za – 18 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących się –0. 

 

 

4. (4.1. 1) 2) 3) 4) 5) 6), 4.2., 4.3., 4.4.)  

 

Przewodniczący Rady: Punkt 4 porządku obrad dotyczy absolutorium. Otwieram ten punkt 

porządku obrad czyli zatwierdzenie wykonania budżetu w 2016 roku. Na podstawie ustawy o 

finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym Rada ma wykonać czynności 

wymienione w punkcie 4 porządku obrad, w pierwszej kolejności zapoznać się z dokumentami 

wymienionymi w podpunktach od 1 do 6. Wszystkie te dokumenty każdy radny otrzymał w 

całości z odpowiednim wyprzedzeniem przed sesją. W sprawie podpunktów od 1 do 4 oddaję 

głos panu burmistrzowi i pani skarbnik, w podpunkcie 5 i 6 przewodniczącemu komisji 

rewizyjnej.  

 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Szanowni 

państwo! Do 30 czerwca każdego roku każdy samorząd terytorialny składa przed swoją Radą 

ostateczne sprawozdanie finansowe z działalności za poprzedni rok 2016, uzyskuje bądź nie 

uzyskuje, aprobatę w postaci uchwały absolutoryjnej dla tegoż sprawozdania czyli też dla 

kwalifikacji działań w 2016 roku i dopiero w ten sposób mamy za sobą zakończony w sensie 

prawnym poprzedni 2016 rok. Chciałbym przypomnieć Wysokiej Radzie, że uchwaliliśmy 

budżet miasta i gminy Ropczyce na 2016 rok 21 grudnia 2015 roku i robimy to od kilku lat 

właśnie, że przed każdym nowym rokiem budżetowym uchwalamy ostateczny budżet i 

przypomnę, że uchwalony budżet w grudniu w 2015 roku pod względem dochodów była to 

przyjęta kwota 75 407 000 zł na koniec 2016 roku czyli na koniec 31 grudnia 2016 roku 

dochody nasze zamknęliśmy kwotą 99 856 000 zł. Zauważamy więc szanowni państwo, że nasz 

budżet w roku ubiegłym zbliżył się prawie pod 100 milionów zł, że w ciągu roku nastąpił wzrost 

dochodów budżetowych o prawie 25%, jest to owszem zaskakujące gdyby nie przypomnienie, 

że ten znaczący wzrost dochodów związany był z wprowadzeniem przez rząd programu w 

zakresie pomocy społecznej 500+ od 1 kwietnia. To był główny wzrost dochodów po stronie 

dochodów ale też muszę powiedzieć, że pozostałe wszystkie inne dochody zostały zrealizowane 

na poziomie wyższym niż zakładany. W tym miejscu też przypomnę, że uchwalony budżet pod 

względem wydatków przewidywał tylko o milion złotych mniejsze wydatki niż dochody czyli 

74 444 000 wydatków, zaś wydaliśmy 94 420 000 a więc pozostało nam na koniec roku w 

gotówce jako nadwyżka budżetowa, pozostałość kwota 5 436 000 zł i to jest właśnie raczej 

informacja o tym, że nasze wszystkie inne dochody poza dochodami na 500+ były na poziomie 

wzrastającym czyli uważam, że realizacja dochodów była bardzo dobra bo generalnie wszystkie 

wydatki zaplanowane zostały też zrealizowane w 100%. Więc ta nadwyżka wiąże się z trochę 

wyższymi dochodami w roku ubiegłym. Chcę przypomnieć, że na koniec roku 

sprawozdawczego czyli na koniec grudnia 2016 roku zanotowaliśmy zadłużenie w wysokości 
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22 609 000 zł, wskaźnik zadłużenia do planowanego dochodu to 23,2% maksymalny to 60% i 

w tymże sprawozdawczym roku 2016 zmniejszyliśmy zadłużenie gminy o 1 724 000, więc jeśli 

uznamy, że z jednej strony oddaliśmy 1 724 000, z drugiej strony, że zostało nam w budżecie 

gminy dla normalnej pracy, płynności 5 436 000 to pod względem finansowym był to 

absolutnie dobry rok, taki pozwalający bardzo bez jakichkolwiek zadłużeń czy ograniczania na 

terminie wszystkich, wszelkich należności, wypłat, był to bardzo dobry rok. Szanowni państwo, 

chcę zaznaczyć, że wszystkie najważniejsze cele, które Wysoka Rada stawiała przed 

burmistrzem jako organem wykonawczym, przed kierownictwem gminy w skład, którego 

wchodzą kierownicy referatów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych wszystkich, jest ich 

kilku, kilkunastu bo dyrektorem jednostki organizacyjnej jest dyrektor żłobka, przedszkola, 

szkoły, domu kultury, centrum sportu, basenów i rekreacji, biblioteki i naszych spółek 

aczkolwiek oni są już poza budżetem gminy. Muszę powiedzieć, że te cele w większości 

nakierowane były na oczywiście, inwestycje, które są takim elementem oceny postępu w 

zakresie poprawy warunków życia na terenie miasta i gminy przez naszych mieszkańców ale 

też elementem oceny warunków życia jest stan infrastruktury, która dotyczy choćby 4 tysięcy 

dzieci i 500 ponad nauczycieli i pracowników oświaty, którzy uczą w naszych placówkach 

oświatowych. Wszyscy pamiętamy, że gdy uchwalamy budżet to mówimy, że budżet każdej 

gminy pod 50% dochodów i wydatków związany jest z wydatkami na oświatę. Tak już nie jest 

w tym roku i ta proporcja już się zmieniała w roku sprawozdawczym dlatego, że wchodzi ten 

duży wydatek, równy wydatkom oświaty w postaci programu 500+ poprzez pomoc społeczną, 

więc teraz te wydatki na oświatę w całym budżecie gminy są trochę mniejsze ale nie mniej 

jednak utrzymanie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum było naszym takim 

zawsze jako gminy i wszystkich gmin najważniejszym, największym zadaniem. Sądzę, że to 

zadanie realizowaliśmy z dużą odpowiedzialnością, dobrze, bez większych czy żadnych 

problemów emocjonalnych, napięć na linii rodzice, nauczyciele, rodzice, samorząd, nie było 

też problemów kadrowych, w tym okresie nie zwolniliśmy żadnych nauczycieli, nie mieliśmy 

większych problemów zdrowotnych z nauczycielami, możemy dodać, że również ocena pracy 

dydaktycznej naszych placówek oświatowych jest dobra, powyżej średniej powiatowej jeżeli 

chodzi o ocenę egzaminów zewnętrznych i na poziomie średniej wojewódzkiej co mnie 

absolutnie zadowala i satysfakcjonuje. Również w zakresie poprawy bazy oświatowej czyli 

warunków pracy nauczycieli, pracowników oświaty i przebywania w szkołach przedszkolaków 

i uczniów uważam, że też za ubiegły rok poczyniliśmy kolejny postęp, może nie duży ale 

znaczący bo place zabaw przypomnę przy szkole na Czekaju, przy przedszkolu największym, 

tu na dole, nr 1, place związane z boiskami o powierzchni sztucznej. Ubiegły rok to Gnojnica 

Wola i początek Małej, w tym roku przed wakacjami dokończyliśmy to boisko w Małej. 

kolejne, które zamierzamy budować, ale też pod kątem tej młodzieży, tych dzieci to kapitalny 

remont basenu i infrastruktury koło basenu bo tam chodziło oczywiście również i o sanitariaty 

jako też ten poziom obsługi dla dorosłych mieszkańców w czasie wakacyjnym, więc te obiekty 

sportowe, towarzyszące, infrastruktura związana z opieką nad naszymi dziećmi czyli proszę 

pamiętać, że w roku ubiegłym, częściowo w tym powstały w naszych szkołach 4 gabinety  

stomatologiczne, które w całości, w zupełności obsłużą opieką stomatologiczną wszystkie 

dzieci w naszych placówkach oświatowych i z pewnością jeżeli chodzi o województwo 

Podkarpackie jesteśmy liderami albo w czubie gmin, które zrealizowały program rządowy 

zapowiadany 2 i pół roku temu czy 2 lata temu, który niemrawo jest realizowany w całym kraju, 

to z resztą wszyscy wiemy. Natomiast myśmy tutaj ustalili, że ten punkt programu pokrywa się 

również z naszym programem sprzed 3 lat w wyborach samorządowych i sądzę, że ten punkt 

jest za ubiegły rok zrealizowany. Wysoka Rado! Również jeżeli chodzi o inną infrastrukturę, 

która decyduje też o ocenie warunków życia czyli droga, droga do domu, droga przez wieś, 

droga przez osiedle, chodnik, oświetlenie, bezpieczeństwo z tym związane – trzymaliśmy się 

zasady, że jak w każdym roku to w roku i ubiegłym było wykonanych kilkanaście odcinków 
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dróg i chodników, mniej więcej w każdym osiedlu po jednej drodze, czy ulicy, czy chodniku, 

w większych miejscowościach po dwie jak Mała, Niedźwiada. To są roboty, które 

kwalifikujemy jako naprawy, remonty, przebudowy, nie inwestycje, bo jeżeli chcielibyśmy 

oceniać nakładami majątkowymi wydatki na inwestycje to jest to w granicach piętnaście, 

szesnaście procent przy uwzględnieniu właśnie tego typu robót jak modernizacja dróg przez 

budowę nowych nakładek bitumicznych, które jednak klasyfikowane są w budżecie i w 

sprawozdaniu przedłożonym państwu jako remonty. Chcę więc szanowni państwo powiedzieć, 

że te wszystkie szczegóły, o których teraz bardzo ogólnikowo mówię są przedstawione państwu 

na koniec, 31 marca w takim obszernym, kilkudziesięciostronicowym sprawozdaniu. Z 

pewnością państwo przeglądali aktywnie na początku kwietnia to sprawozdanie, bo zawsze jest 

ciekawy materiał gdy jest świeży. Teraz po 6-ciu miesiącach od zakończonego roku na pewno 

on już tak bardzo nas nie interesuje bo żyjemy problemami tego roku 2017, tematami, które są 

w chwili obecnej realizowane czy przygotowywane do realizacji, niemniej jednak każdy kto 

chciałby w wolnej chwili wrócić jeszcze do roku ubiegłego, szczegółowo zapoznać się z ilością 

różnych zadań realizowanych, tych inwestycyjnych a przede wszystkim tych społecznych to 

odsyłam do tego sprawozdania bo przede wszystkim ten aspekt naszej samorządowej pracy 

społecznej jest tu bardzo obszernie zaakcentowany, pokazany. To szanowni państwo wiele 

programów realizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami obywatelskimi, wielokrotnie 

powtarzałem z tej trybuny ponad 40 stowarzyszeń na terenie miasta i gminy funkcjonuje dzięki 

znaczącemu wsparciu z budżetu podatnika, budżetu gminy, niekiedy jest to 80% kosztów 

funkcjonowania tych stowarzyszeń, niekiedy kilkanaście czy kilkadziesiąt procent ale bez tych 

700 000 zł, które w roku ubiegłym zostało przekazane na stowarzyszenia za wyjątkiem 

stowarzyszeń strażackich to uważam, że jest to znaczące wsparcie i taka ważna idea realizacji 

się, w rozwijaniu zainteresowań dzieci, młodzieży, dorosłych ludzi wedle różnych grup 

zainteresowań poprzez wspieranie. Oczywiście odbywa się to wszystko zgodnie z prawem na 

podstawie odpowiednich ustaw, konkursów, rozliczeń, później komisja rewizyjna bada 

realizację tych zadań, bada również kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej, rok 

sprawozdawczy był objęty kontrolą kompleksową, większych zastrzeżeń do realizacji roku 

2016 Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma. Możemy też mieć satysfakcję, że te 100 

milionów zł żeśmy wydatkowali nie tylko celowo, nie tylko gospodarnie, nie tylko biorąc pod 

uwagę potrzeby społeczne, bo tu przypomnę i ten akcent pod kątem rodzin, rodzina 3+, 

znaczące środki wydatkowane w kilku kierunkach bo i tańsza woda i kanalizacja i dostęp do 

basenu i tańsze przedszkole dla dzieci, które właśnie są z tych rodzin, to również ten program 

rodzina 500+ bo proszę pamiętać, państwo poprzez swój organ ustawodawczy Sejm – 

podejmuje ustawy i zamyka temat, rząd klika pieniądze co miesiąc do wojewody, wojewoda do 

nas i zamyka temat. Natomiast cała realizacja programu 500+ wydawanie tysięcy decyzji, 

analizy wniosków, podpisywanie się pod tymi decyzjami gdzie w grę wchodzą złotówki co 

miesiąc, analiza tych wydatków, to spoczywa na każdej gminie, to my w gminach naprawdę 

realizujemy ten program rządowy, którym chwali się rząd a my jesteśmy tymi robotnikami, 

którzy oczywiście dla rządu ten program realizują, uważam, że realizujemy go dobrze bo na 

terenie gminy nie było przypadków defraudacji tych pieniędzy, wykorzystywania na cele 

niezgodne z przeznaczeniem, z pewnością był bardzo przydatny i ta kwota około 20 kilku 

milionów złotych w naszym budżecie za rok ubiegły to jest też olbrzymia praca naszych 

pracowników w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wysoka Rado! Chciałbym 

podziękować za ten 2016 rok wszystkim, którzy przyczynili się do, według mojej oceny,  

dobrego udanego wykonania budżetu, realizacji wszystkich celów, tych poważnych celów i 

tych pomniejszych, których na co dzień jest sporo i wiele, przede wszystkim chcę podziękować 

swoim najbliższym współpracownikom, wiceburmistrzowi, pani skarbnik najbardziej 

odpowiedzialnej za stronę finansową, najważniejszą stronę bo cokolwiek by nie powiedzieć o 

jakości wykonania różnych spraw czy inwestycyjnych czy społecznych to da się je jakoś opisać, 
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zakwalifikować, natomiast złotówki muszą być dopracowane pod względem legalności co do 

jednej złotówki, są oceniane i są podstawą również oceny nas wszystkich, więc pani skarbnik 

bardzo dziękuję i całemu jej zespołowi, dziękuję pani sekretarz, dziękuję wszystkim 

kierownikom, referatom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, wszystkim tym, którzy brali 

na siebie ciężar odpowiedzialności za te znaczące miliony zł, które mieliśmy do dyspozycji, ale 

dziękuję przede wszystkim też wszystkim naszym podatnikom, którym jest każdy obywatel, 

który płaci podatki i przede wszystkim tym podatnikom, którzy płacą znaczące podatki, 

przedsiębiorcy i ci duzi i ci mniejsi, ale w sumie 100 milionów zł składają się właśnie z tego 

typu wielu środków. Wysoka Rado! Gdyby państwo chcieli szczegółowo zapytać o pewne 

grupy wydatków czy dochodów to będzie nam łatwiej z panią skarbnik w ten sposób państwu 

jeszcze coś przybliżyć, wyjaśnić bo trudno bardziej szczegółowo omawiać sprawozdanie, o 

którym mówiliśmy na gorąco po zakończeniu roku, roku budżetowego, mówiliśmy też trochę 

w kwietniu wtedy kiedy przedłożyliśmy Regionalnej Izbie Obrachunkowej to sprawozdanie. 

Mogliśmy tą dzisiejszą sesję sprawozdawczą przesunąć już na miesiąc kwiecień czy maj ale 

wąskie gardło w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i ocena tego sprawozdania nie pozwoliła na 

wcześniejsze przedłożenie Wysokiej Radzie uchwał sprawozdawczych. Kończąc raz jeszcze 

dziękuję za dobre wykonanie budżetu 2016 roku wszystkim, dziękuję Radzie za taką 

szczegółową w ciągu roku współpracę w ramach tych właśnie zadań realizacyjnych i uprzejmie 

proszę o rozgrzeszenie wszystkich tych niedociągnięć i uznanie, że rok został przez Wysoką 

Radę zaakceptowany co jest wynikiem w głosowaniu nad absolutorium organu wykonawczego. 

Dziękuję. 

 

Pani skarbnik poinformowała, że chciałaby przybliżyć uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która została wydana na podstawie sprawozdania za 2016 rok, jest to Uchwała 

Nr III/47/2017 z dnia 17 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ropczyc 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Postanawia się pozytywnie 

zaopiniować przedłożone sprawozdanie, powołując się na przepisy  ustawy o finansach 

publicznych, które są wskazane w tej opinii, w materiałach, które zostały dostarczone. 

Burmistrz zobowiązany był do dnia 31 marca przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

sprawozdanie z wykonania budżetu, informację o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie 

roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Opinia obszernie 

opisuje zasady, czy obowiązki, które wynikają z poszczególnych ustaw, przedstawione 

sprawozdania zostały zweryfikowane i poddane analizie, wszelkie założenia są przedstawione, 

opisane informacje jak powinno być, jak jest wykonane, wszelkie wnioski, wszelkie uwagi są 

zawarte w tej opinii. Pani skarbnik poinformowała, że odpowie na pytania gdyby były.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny p. Stanisław Marć – Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado! Komisja Rewizyjna przedstawia wniosek o wotum dla zarządu, absolutorium 

oraz opinię komisji rewizyjnej co do wykonania budżetu. Ja chcę na początku powiedzieć, że 

radni dostali dokładnie te opinie, wniosek i opinię, tak że mogli to dokładnie prześledzić, 

przeczytać a ja w tej chwili takie streszczenie można powiedzieć, trochę mniej tu będzie 

czytania. A jakby później coś trzeba było wyjaśnić to można zapytać, będę tu chciał w skrócie 

przedstawić ten wniosek i tą opinię. 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przedstawiam Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 

rok. Działając na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 

270 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w 

Ropczycach – wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania 
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budżetu Gminy Ropczyce za 2016 rok. Uzasadnienie: Burmistrz Ropczyc, wykonując 

dyspozycje artykułu 267 ustęp 1 i artykułu 270 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych 

przedłożył  Radzie Miejskiej  w Ropczycach dokumenty dotyczące wykonania budżetu za 2016 

rok.  Komisja Rewizyjna, działając na podstawie artykułu 270 ustęp 2 ustawy o finansach 

publicznych, rozpatrzyła: sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia gminy 

Ropczyce, sprawozdanie z wykonania budżetu,  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu  - uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Rzeszowie 

z dnia 17 maja 2017 roku Nr III/47/2017 w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez 

Burmistrza Ropczyc sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, działając na 

podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym przeanalizowała oraz 

zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Ropczyce 2016 roku. Po rozpatrzeniu wymienionych 

dokumentów oraz analizie wykonania budżetu, Komisja wyraziła pozytywną opinię i 

pozytywne stanowisko dotyczące wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2016 rok przez 

Burmistrza Ropczyc. Ustalenia szczegółowe Komisji Rewizyjnej zostały zawarte  w  „Opinii 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach z posiedzeń w dniach: 26 kwietnia i 19 i 24 

maja 2017 roku o wykonaniu budżetu gminy Ropczyce za 2016 rok”. Biorąc pod uwagę 

całokształt rocznej działalności organu wykonawczego gminy: Burmistrza Ropczyc  w zakresie 

wykonania budżetu 2016 roku, uznając uzyskane wskaźniki i wyniki finansowe za bardzo dobre 

(między innymi wykonanie dochodów, zakończenie roku nadwyżką wyższą niż zakładana, 

obniżenie kwoty długu), Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach, występuje do 

Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ropczyc 

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.  Powyższy Wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok, Komisja 

Rewizyjna uchwala jako uchwałę numer  1 Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2017 roku,  

przy: liczba osób z Komisji Rewizyjnej obecna podczas głosowania 6, cała Komisja Rewizyjna 

to 6 osób,  za głosowało 6, przeciw 0,  wstrzymujących  się 0.    

 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu 

gminy Ropczyce za 2016 rok, została przekazana Wysokiej Radzie – każdemu radnemu, ale 

żeby stało się zadość obowiązkowi ustawowemu, że Rada ma się zapoznać z tym dokumentem, 

ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, proponuję przedstawienie go w formie streszczonej, 

chyba, że będą wnioski aby to było w całości. Tak jak na wstępie powiedziałem, każdy radny 

dostał.  

Opinia  Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Ropczyce za 2016 rok.  

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach: wykonując obowiązek zaopiniowania 

wykonania budżetu gminy  wynikający z ustawy o samorządzie gminnym, wykonując 

obowiązek rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz 

z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia gminy 

wynikający z ustawy o finansach publicznych,  stwierdza co następuje i przedstawia  

następujące stanowisko: Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Ropczyc 

przedłożył Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 

2016 rok. Sprawozdanie zawiera dane liczbowe i informacje opisowe oraz zestawienia 

tabelaryczne  dotyczące realizacji budżetu 2016 roku a więc wykonania dochodów i wydatków 

oraz inne dotyczące między innymi przychodów, rozchodów, zadłużenia. Dochody planowane 

97 558 014,18 zł, wykonano w kwocie 99 856 149,14 zł - to jest 102,35%.  Komisja Rewizyjna 

dokonała podziału dochodów na grupy i dokonała analizy ich wykonania – odpowiednie zapisy 

znajdują się w opinii. Plan wydatków wyniósł  97 109 127,32 zł, wykonanie: 94 420 131,64 zł 

–  97,23 %. Opis wydatków i tabelaryczne ich zestawienie  pozwala na porównanie wielkości 

planowanych i faktycznie zrealizowanych w działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji 

budżetowej. Część opisowa bardzo szczegółowo charakteryzuje rodzaje wydatków – grupy 
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zadań i konkretne jednostkowe zadania, w różnych przekrojach i dziedzinach oraz 

przyporządkowuje kwoty do poszczególnych zadań lub grup zadań. Z części opisowej 

wydatków wynika, że wydatki były dokonywane na realizację ustawowych zadań gminy, w 

tym wymienionych w przyjętym budżecie. Zadłużenie budżetu gminy z tytułu  kredytów i 

pożyczek długoterminowych  wyniosło 22 609 218,00 zł - na koniec poprzedniego - 

24 333 385,28 zł. Uzyskano nadwyżkę budżetową 5 436 017,50 zł, przy planowanej 

448 886,86 zł. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do wykonania budżetu,  pozytywnie ocenia 

i pozytywnie opiniuje uzyskane wyniki i wskaźniki oraz wykonanie budżetu. Zadaniem 

Komisji Rewizyjnej było również rozpatrzenie opinii  składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz przedłożonych przez 

Burmistrza Ropczyc: sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia. O sposobie 

rozpatrzenia każdego z tych dokumentów jest odpowiedni zapis w przedłożonej opinii. Opinię 

Składu Orzekającego RIO  o sprawozdaniu,  pozytywną z objaśnieniami, Komisja Rewizyjna 

przyjmuje do wiadomości. Informację o stanie mienia gminy Ropczyce według stanu na 31 

grudnia 2016, przedstawiającą szczegółowo majątek gminy Komisja Rewizyjna przyjmuje do 

wiadomości i nie wnosi uwag. Sprawozdanie finansowe, złożone z 4 części. zawiera dane 

wynikające z przepisów prawa finansowego samorządowego. Zostało również przekazane do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie organu nadzorczo-kontrolnego w dziedzinie 

budżetu i finansów organów samorządu terytorialnego. Komisja Rewizyjna sprawozdanie 

finansowe przyjmuje do wiadomości i nie wnosi uwag. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w 

Ropczycach stwierdza, że przedstawiona analiza, również na piśmie każdemu radnemu, daje 

podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy Ropczyce za 2016 rok 

oraz do wystąpienia do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi 

Ropczyc absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2016 rok. Komisja 

Rewizyjna po rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych z procedurą absolutoryjną  z tytułu 

wykonania budżetu  za 2016 rok, przyjęła powyższą opinię i stanowisko w głosowaniu: liczba 

osób z Komisji Rewizyjnej obecna podczas głosowania 6, za 6 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!  Ja jeszcze raz zapytuję czy to w 

pełni wszystkich usatysfakcjonowało czy trzeba dodatkowo przedstawić tą szczegółowa opinię.  

(Brak zgłoszeń.)  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został przekazany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania. Skład Orzekający RIO wydał opinię - 

opinia ta jest pozytywna – zawiera szerokie uzasadnienie. Każdy z radnych otrzymał tą opinię. 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! To jest koniec.  

                                                    

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado! Naszym zadaniem jest zapoznanie się z tymi 

dokumentami, zostało to zrealizowane na dzisiejszej sesji. Czy są, jeszcze raz pytam, czy są 

wnioski o bardziej szczegółowe zapoznanie się z tymi dokumentami, które państwo posiadają. 

Jeżeli nie będzie takich wniosków, zgłoszeń to uważam, że Wysoka Rada w zadowalającym 

stopniu jest zapoznana z tymi dokumentami, dotyczy dokumentów w  punkcie od 1 do 6.  

(Brak zgłoszeń.)  

Przewodniczący Rady - Nie widzę zgłoszeń. Tak więc zamykam tę część porządku obrad. 

Przechodzimy do następnej, do kolejnej części punktu 4 porządku obrad; rozpatrzenie 

sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2016 rok. Jak 

wspomniałem Rada jest zapoznana już z tymi dokumentami co wcześniej już potwierdziliście 

swoim niezgłoszeniem uwag. Czy ktoś z pań lub panów radnych chce zabrać w tym punkcie 

głos, lub zadać pytanie, wypowiedzieć się na temat tych sprawozdań dotyczących tematu 

wykonania budżetu.  
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(Brak zgłoszeń.)   

Przewodniczący Rady – Nie widzę. Zamykam tą część porządku obrad dotyczącą rozpatrzenia 

sprawozdań. Wysoka Rado! Otwieram kolejny punkt punktu 4-go porządku obrad czyli 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Ropczyce i zarządzam głosowanie nad tym projektem uchwały dotyczącym zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 

2016 rok.  

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie (przez podniesienie ręki) i ogłosił wynik 

głosowania.  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2016 rok została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw 

0, wstrzymujących się 0.  

Przewodniczący Rady – Kolejny punkt Wysoka rado, to projekt uchwały, o którym mowa jest 

w punkcie 4.4. porządku obrad, wynika z wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi 

Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2016 rok i ogłosił wynik głosowania: 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2016 rok Burmistrzowi Ropczyc 

zostało udzielone: za - 16 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się – 2.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach i poprosił Komisję ds. oświaty, kultury i 

sportu o zaopiniowanie wprowadzonych projektów uchwał. Przerwa miała miejsce w 

godzinach  ok. 14.05 do 14.25.   

 

 

5. 

1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVII/343/17  

w sprawie nadania nazwy ronda – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały własnej nr XXXVII/343/17 w sprawie nadania 

nazwy ronda. W uchwale tej z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ronda,  

§ 1 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: „§1.1. Postanawia się nadać nazwę „RONDO im. Karola 

Pośki ps. KOŃ” skrzyżowaniu typu rondo, na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego, Viscardiego 

i Skorodeckiego, zlokalizowanemu w obrębie ewidencyjnym Ropczyce, na działkach nr 863  

i 393/2.” Zmiana polega na dodaniu pseudonimu do nazwy. 

 

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

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

gospodarczego na posiedzeniu w dniu 28 czerwca pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 

oznaczone w porządku obrad numerami: 5.1. przedstawiony przed chwilą oraz 5.2, 5.3., 5.5.  

i 5.6. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVII/343/17 w sprawie nadania nazwy 

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

 

2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 
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Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie, do zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod 

budowę drogi, prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce, jako działka ewidencyjna nr: 

2982/7 o powierzchni 1 ha 19a 19 m2, 2982/21 o powierzchni 1 ha 35a 63 m2, 2982/24  

o powierzchni  ogólnej 51a 89 m2. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, której 

użytkownikiem wieczystym są Zakłady Magnezytowe, które wyraziły zgodę na sprzedaż.  

Z uwagi na zaskarżenie uchwały spółki w sprawie zbycia do sądu, w chwili obecnej możliwe 

jest jej najęcie. Nabycie nieruchomości pozwoli gminie Ropczyce na zaplanowanie  

i wybudowanie drogi do obsługi obszaru za Zakładami Magnezytowymi dla którego 

opracowany jest plan miejscowy a w przyszłości drogi łączącej ulicę Przemysłową  

z łącznikiem drogi do autostrady. 

 

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

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

 

3. Przedstawienie projektu uchwały w zmiany Uchwały Nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego 

modernizacji drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa – Kierownik 

Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z ubiegłego miesiąca czyli z 22 maja w sprawie 

wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – 

Ropczyce – Wiśniowa. Po zmianie §1 pkt 3 uwzględnia sugestie pana dyrektora cukrowni, 

który zwrócił nam uwagę, żeby wyeliminować sformułowanie ponadnormatywne i ta zmiana 

właśnie tego dotyczy. Brzmienie tego paragrafu pkt 3 będzie: Rada Miejska w Ropczycach 

stwierdza, że droga wojewódzka nr 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 

(tu było w poprzedniej sesji ponadnormatywne a w tej uchwale tego nie ma) transportem 

surowca dla jedynej na Podkarpaciu cukrowni „Ropczyce”. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa została podjęta przy: za – 17 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 

grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego 

Centrum Sportu i Rekreacji – Dyrektor Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji – pan Adam 

Wojdon. 

Uchwała w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

Rada Miejska w Ropczycach uchwala co następuje: W Uchwale Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr III/17/10 w sprawie ustalenia stawek opłat za 

korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji w Załączniku Nr 1 po pkt V 

dodaje się punkt VI, w brzmieniu: „VI. Posiadacze „Ogólnopolskiej Karty Seniora” otrzymują 

50% zniżki w cenie biletów, karnetów i usług, wymienionych w ust. I pkt 1, 2, 4  

i 7, ust. II pkt 1 i 2, ust. III pkt 6, 7, 8, 8, 10 niniejszego załącznika”. 
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Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, które analizowała przed 

dzisiejszą sesją. W porządku obrad to projekt 4 obecnie przedstawiany oraz projekty od 7-13. 

 

Uchwała w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji 

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

 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na 

zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce – 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – pan Tomasz 

Pociask. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce. Zasada dotyczy 

dofinansowania przez gminę odbioru tych odpadów, które ludzie oddają. Na to się wiążą 

koszty, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 85% i dotacja 15%. Do tej 

pory tak było tylko musimy to w formie uchwały przyjąć. My dofinansowujemy w formie 

dotacji celowej 15% jako gmina, dopłacamy ludziom do odbioru tych odpadów, dlatego ich to 

nie kosztuje nic ale też nie dopłacamy do nowej blachy, choć dużo jest na ten temat pytań. My 

dofinansowujemy tylko zdjęcie i odbiór tych odpadów. Musi być ta uchwała podjęta, żebyśmy 

mogli z budżetu gminy dopłacić ludziom 15% do azbestu. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce została podjęta przy: 

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

 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Ropczyce na lata 2016-2020” – Kierownik Referatu Programów Pomocowych  

i Rozwoju – pan Robert Kuraszkiewicz. 

Niniejszy projekt dotyczy uchwalenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 

Ropczyce na lata 2016-2020. Po przesłaniu dokumentów, zgodnie z procedurami, obowiązkiem 

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

otrzymaliśmy pozytywne opinie naszych dokumentów. Musimy do tego dokumentu dodać ten 

podrozdział mówiący o tychże opiniach, tenże rozdział został dodany w punkcie 3.4.3. pod 

nazwą Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania programu na środowisko.  

W autopoprawce została państwu jeszcze przedłożona korekta tego podrozdziału bo on był do 

samego końca jeszcze konsultowany. Ten dokument, jeżeli będzie w dniu dzisiejszym przez 

Wysoką Radę uchwalony musi trafić do komitetu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego, gdzie będzie podlegał ocenie, tak jak wszystkie programy 

rewitalizacji. W momencie uzyskania pozytywnej oceny i w momencie ogłoszenia stosownego 

naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej Spójność Przestrzenna będziemy mogli na 

podstawie tego dokumentu zatwierdzonego przez Wysoką Radę i przez komitet rewitalizacyjny 

marszałka ubiegać się o wsparcie finansowe. 

 

Uchwała w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 

2016-2020”,  została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok. W projekcie wprowadza się 

po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 500 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na 
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wydatki majątkowe. Źródłem zwiększenia wydatków jest zwiększony planowany deficyt  

o 500 000 zł, natomiast źródłem sfinansowania tego deficytu jest również kwota zwiększona 

jako wolne środki pozostałe jeszcze z 2016 roku. W tabeli nr 1 jest przedstawione 

przeznaczenie tych środków. Przede wszystkim przeznacza się kwotę 150 000 zł na wydatki 

dotyczące budowy szkoły podstawowej w Brzezówce na wykonanie ostatecznie fundamentów, 

kwotę 300 000 zł przeznacza się na budowę budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce oraz 

dodatkowa kwota 50 000 zł jest to zabezpieczenie środków na zadaniu budowa boisk 

wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy zespołach szkół na terenie gminy 

Ropczyce. Kwota ta umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na realizację boisk przy zespołach 

szkół w Niedźwiadzie Górnej i Gnojnicy Dolnej.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że opinia komisji o tym projekcie została już 

przedstawiona. 

 

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

18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt również dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok. W projekcie tym 

zwiększa się dochody budżetu o kwotę 580 457,51 zł. Źródła zwiększenia dochodów 

przedstawia tabela nr 1. Przede wszystkim są tutaj wprowadzone dochody w kwocie uzyskanej 

dotacji na usuwanie azbestu w wysokości 30 145,76 zł. Również wprowadzamy tutaj 

zwiększenie dochodów również po środkach dofinansowania na opracowanie Gminnego  

Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na podstawie którego została podpisana umowa. 

Kwota 79 394,81 zł jest to kwota, którą otrzymaliśmy z tytułu refundacji zadania 

termomodernizacja budynków krytej pływalni, zadania zakończonego a refundacja została 

dokonana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie. Pozostałe kwoty są to zabezpieczenia zwiększonych dochodów poprzez 

realizację zadań przez placówki oświatowe z różnych źródeł czyli darowizn od rodziców na 

różne zadania, które realizowane są przez placówki oświatowe, odszkodowania otrzymane 

przez szkoły z różnych tytułów od funduszy ubezpieczycielskich. Tabela nr 2 przedstawia 

szczegółowe rozpisanie zwiększonych dochodów w ramach realizacji po stronie wydatków. 

Również projekt uchwały dokonuje przeniesienia pomiędzy klasyfikacją budżetową środków 

w kwocie 159 308 zł. Są to przede wszystkim przeniesienia pomiędzy realizacją zadań 

dotyczących dróg gminnych pomiędzy paragrafami, również zabezpieczenie po części 

udziałów na udział własny w żłobku - realizacja zakupu wyposażenia. Wprowadzamy także 

nowe zadanie na montaż siłowni w terenie na osiedlu Barbara w kwocie 19 000 zł. Są to środki 

przeniesione z funduszu osiedlowego z klasyfikacji działu drogi gminne do kultury fizycznej. 

 

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

18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

Ropczycko-Sędziszowskiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

Postanawia się udzielić w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego dotyczącego opracowania projektu na 

budowę chodnika przy ulicy powiatowej Witosa w Ropczycach w kwocie 11 000 zł,  

w związku z wniesieniem wniosku, z prośbą do pana burmistrza jaka została wystosowana 



14 
 

przez starostę o finansowanie 50% kosztów opracowania projektu. Cały koszt opracowania 

dokumentacji opiewa  na kwotę 21 525 zł. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

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

 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. Projekt ten 

przedstawia wszelkie zmiany dokonane w uchwałach do końca czerwca 2017 roku, które 

wpływały na zmianę dochodów, wydatków, przychodów czy poszczególnych pozycji, które są 

przedstawione w załączniku nr 1 tabelarycznym. Również w związku z wprowadzonym 

projektem uchwały w sprawie udzielenia poręczenia przez gminę Ropczyce kredytu z Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowanego do udzielenia dla Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w wysokości 1 125 000 zł wprowadzone zostanie w załączniku nr 

2 nowe przedsięwzięcie bieżące na wyżej wskazany wydatek. Również w wersji tabelarycznej 

załącznika nr 1 w kolumnie 2.1.1. jest wyszczególniona pozycja wydatków bieżących jako 

wydatki z tytułu gwarancji, poręczeń. Co roku przy budżecie, który będziemy uchwalać na lata 

do przodu, na 30 lat będą wprowadzone poszczególne kwoty dotyczące gwarancji na dany rok 

budżetowy.  

 

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została 

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

 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2017 roku – Skarbnik Gminy – pani 

Beata Malec. 

Projekt dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów 

Gminy Ropczyce w 2017 roku. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym,  

o finansach publicznych i § 5 pkt 2 uchwały Nr 302 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2017 rok postanawia się 

zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4 755 000, 00 zł, na pokrycie planowanych 

rozchodów Gminy Ropczyce w 2017 roku. W projekcie uchwały przedstawione są 

poszczególne spłaty na poszczególne banki, raty które w tym roku zostaną według umów 

spłacone. Planowany kredyt obejmuje spłatę w latach 2018-2023. Zobowiązanie zostanie 

pokryte z dochodów gminy z tytułu wpływów podatku od nieruchomości. Bank zostanie 

wyłoniony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Projekt uchwały upoważnia również 

burmistrza do podpisania umowy z bankiem, który zostanie wyłoniony w trybie ustawy  

o zamówieniach publicznych. Również projekt uchwały upoważnia burmistrza w trakcie 

podpisywania umowy do zabezpieczenia tego zadłużenia w formie podpisanego weksla in 

blanco dla banku. 

 

Uchwała w zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów 

Gminy Ropczyce w 2017 roku została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku  

w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok (projekt Planeta Uśmiechu – ZS Nr 4) – Skarbnik 

Gminy – pani Beata Malec. 
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Projekt dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 

rok. W projekcie postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2018 roku kwoty 169 337,50 zł 

na realizację współfinansowanego w ramach RPO na lata 2014-2020 projektu pn. „Planeta 

uśmiechu”. Źródłem pokrycia zobowiązań w wyżej wskazanej kwocie są środki  

z dofinansowania Unii Europejskiej – 143 936,87 zł oraz dochody własne gminy z tytułu 

podatku od nieruchomości. Projekt uchwały również upoważnia Burmistrza Ropczyc do 

zaciągania zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków, które przekraczają  budżet 2017 

roku. Jest to projekt realizowany przez placówkę oświatową Zespół Szkół nr 4. Całkowity 

projekt opiewa na kwotę 383 827,50 zł, jest on realizowany w latach 2017-2018 do 31 sierpnia. 

 

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

2018 rok (projekt Planeta Uśmiechu – ZS Nr 4),  została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw 

- 0, wstrzymujących się – 0. 

 

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku  

w zakresie wydatków bieżących na 2018 rok (projekt Przedszkole na dobry start – ZS 

Niedźwiada Dolna) – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt również dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących 

na 2018 rok.  W projekcie postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2018 roku środków  

w kwocie 154 687,50 zł na realizację zadania współfinansowanego pn. „Przedszkole na dobry 

start”. Jest to projekt prowadzony przez Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej na utworzenie  

i prowadzenie przedszkola. Źródłem pokrycia zobowiązań w budżecie 2018 roku będą środki 

z dofinansowania w wysokości 131 484, 37 zł oraz dochody własne gminy z tytułu podatku od 

nieruchomości.  

 

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

2018 rok (projekt Przedszkole na dobry start – ZS Niedźwiada Dolna) została podjęta przy: za 

– 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2003 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie połączenia w zespół Szkoły 

Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Ropczycach – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

Proponuje się nowelizację uchwały Nr VI/55/2003 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 

lutego 2003 roku w sprawie połączenia w zespół szkół Szkoły Podstawowej Nr 1  

i Gimnazjum Nr 1 w Ropczycach. Ta nowelizacja polega na tym, że do paragrafu 1 będzie 

dopisany paragraf 1a poprzez dopisanie takich treści jak: ustęp 1. Siedzibą Szkoły Podstawowej 

Nr 1 jest budynek przy Wyspiańskiego 8 oraz budynek przy Wyspiańskiego 10 w Ropczycach, 

z zastrzeżeniem ust.3. Ustęp 2. Adresem do doręczeń dla Szkoły Podstawowej Nr 1  

w Ropczycach jest adres: ul. Wyspiańskiego 8. Ustęp 3, o którym była mowa wcześniej:  

W okresie do 31.08.2017 r. siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropczycach dla klas 1-3,  

w której uczą się uczniowie zamieszkali w Ropczycach przy ul. Leśnej i ul. Witosa od nr 32 do 

nr 38, jest budynek przy ul. Leśnej 88 w Ropczycach. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pragnę nadmienić, że do 

tej pory tą lokalizację budynku przy ulicy Leśnej 88 regulował statut szkoły lub Zespołu Szkół 

nr 1 w Ropczycach. Natomiast zgodnie z informacją z kuratorium oświaty powinna być w tej 

sprawie uchwała i to właśnie zostało uwzględnione. 
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Radny pan Dariusz Mormol – przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu 

poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 

roku po analizie i dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 5.14. i 5.15. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2003 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 

lutego 2003 roku w sprawie połączenia w zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 

w Ropczycach,  została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXX/385/09 r. Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy 

a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego 

funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli – Dyrektor 

Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

Proponuje się uchwałę, która będzie zmieniać uchwałę nr XXX/385/09 z 2009 roku  

w zakresie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, przedszkoli, zespołów szkół. Ta 

propozycja występuje w § 23 ust. 5, ten ustęp miałby brzmienie następujące, że: dla dyrektora 

zespołu szkół oraz dyrektora szkoły podstawowej ośmioklasowej od września ten dodatek 

wynosiłby od 40% do 95% kwoty bazowej. Do tej pory było od 40% do 70%. Następnie dla 

wicedyrektora zespołu szkół oraz wicedyrektora szkoły podstawowej ośmioklasowej dodatek 

ten wynosiłby od 30% do 55% kwoty bazowej. Do tej pory było od 30% do 40%.  Dla dyrektora 

szkoły podstawowej 3 - klasowej oraz kierownika filii dodatek będzie wynosił od 15% do 55%. 

Do tej pory było od 15% do 35%. Dla dyrektora przedszkola dodatek będzie wynosił od 25% 

do 65% kwoty bazowej. Do tej pory było od 35% do 45%. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Ropczyc. Ta uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.  

 

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały XXX/385/09 r. Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli,  została podjęta przy: za – 18 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Ropczyce 

kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie udzielonego Towarzystwu 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy udzielenia poręczenia przez Gminę Ropczyce kredytu z Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego  

w Ropczycach. Rada Miejska w Ropczycach wyraża zgodę i upoważnia Burmistrza Ropczyc 

do poręczenia kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie udzielonego dla 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego kredyt w kwocie 2 250 000,00 zł przeznaczony zostanie na realizację inwestycji 

związanej z budową bloku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera. 

Poręczenie zostanie udzielone od dnia podpisania umowy kredytu do końca 2047 roku do 

maksymalnej kwoty pożyczki w wysokości 1 125 000,00 zł. Projekt uchwały przedstawia 
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rozpisanie poszczególnych spłat w poszczególnych latach w odpowiednich kwotach. Środki  

o których mowa zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Ropczyce w latach 2018-2047  

w wysokości, jak wcześniej wspomniałam określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. 

Odpowiedzialność Gminy Ropczyce z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie  

w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Ropczyce  

w latach 2018-2047. Poręczenie udzielone zostaje od dnia podpisania umowy przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do 31 grudnia 

2047 roku. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na 

dany roku budżetowy będą wpływy ze środków własnych Gminy Ropczyce. Wykonanie 

uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Ropczyce kredytu z Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Ropczycach,  została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

 

6. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 

Szanowni Państwo! Jak już wcześniej wspomniałem w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy rok 

szkolny, w tym tygodniu podsumowaliśmy przy udziale wszystkich dyrektorów szkół, 

przedszkoli te minione 10 miesięcy, przyjęliśmy pozytywną ocenę. Ona wynikała z oceny i 

analizy egzaminu zewnętrznego w klasach trzecich gimnazjalnych, Przypomnę, że egzamin 

został wycofany w tym roku w klasach 6-tych. Ta ocena jest dobra. Dzisiaj na sesji Wysoka 

Rada przyjęła dotację uzyskaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach środków 

europejskich na utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w szkole w Chechłach 

i w szkole w Niedźwiadzie Dolnej. Pragnę przypomnieć, że jest to dotacja, która pokrywa 80% 

kosztów funkcjonowania w jednym roku tych oddziałów przedszkolnych, 20% dokładamy z 

naszych dochodów własnych. Te oddziały przedszkolne są potrzebne, nieodzowne bo inaczej 

nie bylibyśmy w stanie realizować ustawy, która zobowiązuje już każdą gminę od 1 września 

bieżącego roku do objęcia opieką przedszkolną czyli przyjęcia wszystkich dzieci 3-letnich, 

których rodzice sobie tego życzą. Wobec powyższego wydaje się nam, że generalnie wszystkie 

dzieci chętne trzy, cztero, pięcioletnie i sześcioletnie poukładaliśmy w naszych przedszkolach 

i te 2 oddziały przedszkolne zostaną już na stałe. Finansowanie jest tylko na rok. A w przyszłym 

roku niestety to już będzie wyższe obciążenie podatnika czyli z dochodów własnych. Tutaj z 

przykrością muszę skomentować, że państwo nasze czyli przedstawiciele państwa; sejm i rząd 

dużo mówią o potrzebie pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci, w tej opiece przedszkolnej 

czyli o tym, że powinny być przedszkola, w których powinny być wszystkie dzieci, nawet jest 

to nakaz dla gmin, natomiast udział państwa w utrzymaniu tych przedszkoli jest tylko w 10-ciu 

procentach. Proszę to sobie gdzieś zapamiętać. Bo jeśli tak dużo się mówi, że my tutaj państwo 

i tak dalej, to, to jest przerzucone na obywatela bo gmina to jest nie państwo ale obywatel czyli 

z jego podatków, z których obywatel oczekuje wybudowania wodociągu, drogi do domu, 

kanalizacji, oświetlenia, chodnika, my musimy jednak łożyć na własne dzieci co prawda, ale 

jednak w tym nam państwo niewiele pomaga, dotacją w ramach 10%. Wysoka Rado, jeśli 

chodzi o tą oświatę w minionym roku oświatowym, tak jak wcześniej wspomniałem większych 

problemów nie mieliśmy. 4 tysiące dzieci znajduje się w okresie wakacyjnym, może tak 

całkiem niedokładnie bo nasze przedszkola pracują w systemie jeden miesiąc na wakacjach, 

urlop drugi miesiąc, naprzemiennie. Przedszkola pracują czyli każdy rodzic, który ma problem 

z dzieckiem w okresie wakacyjnym jeden miesiąc może oddać do przedszkola, w drugim 

miesiącu musi sobie radzić rodzinnie. Dzieci w naszym mieście i gminie mają szansę wyjechać 
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nad morze, tego typu kolonie są organizowane przede wszystkim przez szkołę w Niedźwiadzie 

Dolnej ale też mamy i inne miejsca, które są finansowane ze źródeł wynikających z pomocy 

społecznej i ośrodek pomocy społecznej dla dzieci o niskich dochodach, z rodzin 

wielodzietnych taką propozycję ma. Są teraz również w lipcu organizowane półkolonie w 

naszych szkołach. Tutaj jest taka tradycja przede wszystkim w Małej i w Niedźwiadzie Dolnej. 

A w samych Ropczycach taką propozycję programową przedstawił ośrodek kultury, wiejskie 

domy kultury, biblioteka i centrum sportu i rekreacji i tak w praktyce to basen właśnie otwarty; 

i baseny otwarte i basen kryty są takim przy dobrej pogodzie, miejscem w którym nasza 

młodzież trochę starsza, już z tych starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalna i ze szkół 

średnich najwięcej czasu tam spędza. I dobrze, że te obiekty mamy i dobrze, że mamy i korty 

tenisowe i place zabaw i boiska bo gdzieś te dzieci na wakacjach muszą trochę czas spędzić, 

trzeba robić wszystko żeby je wyciągać z domu, zza komputerów im więcej ruchu na świeżym 

powietrzu, to po prostu lepiej.  

Wysoka Rado! Lipiec, sierpień, wrzesień, na sesjach w tym okresie pewnie najczęściej będę 

państwa informował o wydarzeniach związanych z inwestycjami, bo to jest taki okres jakby 

najważniejszy dla inwestycji, później to już opada, innymi sprawami się zajmujemy w tym 

okresie późnojesiennym i zimowym. Więc jeśli chodzi o inwestycje, zaczynając od drogowych 

to myślę, że macie państwo chyba w załączniku bo tak żeśmy ustalali, taką informację, którą 

przesłał Marszałek do wiadomości, że przygotowując programy na przyszłe lata będzie 

uwzględniał jednak przebudowę tej drogi wojewódzkiej 986, dlatego informuję, pewnie w 

szczegółach to jest tak, że będziemy musieli jeśli się zdecydujemy, żeby to naprawdę było 

zlecone, opracowanie takiego projektu technicznego, pewnie będziemy musieli dołożyć z 

naszego budżetu w granicach 30% bo takie są wewnętrzne zasady, ale sądzę, że jest to jakiś 

pierwszy efekt pozytywnego spotkania tu na sesji Rady Miejskiej w tej sprawie, w sprawie 

drogi, tej konkretnej drogi wojewódzkiej. Nie ukrywam również, że do planu ogólnego 

zagospodarowania województwa, który przygotowuje Marszałek Województwa 

Podkarpackiego, o czym poinformował poszczególne gminy jakie zadania z tych gmin są 

proponowane do zapisu, zwróciłem się z prośbą do pana marszałka żeby oprócz tych, które 

wskazał był również uprzejmy dopisać zjazd z autostrady na drodze wojewódzkiej 986 w 

Ostrowie, jest to poza naszą gminą ale dotyczy naszej drogi, drogi wojewódzkiej i również tej 

wypowiedzi pana dyrektora departamentu do spraw dróg, infrastruktury drogowej, który 

twierdził, że podejmiemy działania czyli Marszałek, w tym celu aby jednak alternatywnie albo 

obok może łącznika w Sędziszowie, w Borku Wielkim również był ten zjazd. Ja sobie nie 

wyobrażam działań przygotowawczych jeśli w planie ogólnym Województwa Podkarpackiego 

nie będzie to zadanie zapisane, więc poczekamy czy pan marszałek uwzględni naszą prośbę, 

naszej gminy czy też nie. Szanowni państwo pewnie wcześniej wspomniałem jednym zdaniem, 

że zdecydowaliśmy również o ogłoszeniu przetargu na rondo, na skrzyżowaniu dwóch ulic 

powiatowych: Witosa, Najświętszej Marii Panny i naszej Mickiewicza. I dzisiaj ten przetarg 

jest ogłoszony. Za 14 dni będziemy otwierali oferty. Żeby wbić łopatę to jest zawsze proces 

dość skomplikowany, gmina to nie osoba fizyczna, to również nie podmiot gospodarczy, który 

może szybko wynegocjować prace i roboty z firmą. My samorządy jesteśmy bardzo mocno 

związani jednak z procedurami. Wcale się państwo nie zdziwcie, że jeśli uda się nam dokonać 

wyboru w tym przetargu wykonawcy to ten wykonawca realnie wejdzie dopiero około połowy 

września z tak zwaną wbitą łopatą, fizycznie rozpoczynając budowę. Sama procedura po 

otwarciu oferty będzie trwała przynajmniej 20 do 25 dni by podpisać umowę. Po podpisaniu 

umowy żaden wykonawca nie może wejść na drugi dzień z realną budową bo musi również 

przygotować dokumenty, które go obowiązują w takich sytuacjach, przede wszystkim plan 

organizacji ruchu, który przygotowany przez specjalistów musi być zatwierdzony nie tylko 

przez  inwestora, nas, on będzie robiony w uzgodnieniu z nami ale przede wszystkim 

zatwierdzony przez Wojewódzką Komendę Policji w Rzeszowie i przez również Państwową 
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Straż Pożarną. To znowu trwa kilka dni, mam nadzieję, że kilka dni, bo każdy z tych organów 

ma dłuższy okres czasu, ale działaniem wykonawcy i nas będzie by ten czas był bardzo 

skrócony. Przed chwilą w przerwie starałem się wytłumaczyć naszemu koledze z „Reportera”, 

że jest tak, że na przykład w tej procedurze wydania pozwolenia przez starostę na budowę tego 

ronda w trybie specustawy, pan starosta ma zgodnie z ustawą 90 dni na wydanie pozwolenia na 

budowę ale na zasadach takich, że wie, że jest to ważna inwestycja dla całego miasta, powiatu 

również i że chcemy ją uskutecznić wbiciem łopaty na wakacjach i to co najtrudniejsze żeby 

nie było chaosu komunikacyjnego i problemów dla młodzieży to chcielibyśmy zacząć roboty 

na wakacjach, mógłby wydać to pozwolenie w ciągu na przykład 10 dni, a wydał po 70 dniach, 

przecież nic się nie zmieniło jeśli chodzi o formalne dokumenty przedłożone w powiecie do 

wydania tego pozwolenia, tylko obawy urzędników powiatowych, czy ktoś tam, nie narazimy 

się i czy ktoś nie złoży odwołania i ktoś złożył odwołanie ale to odwołanie w ogóle można nie 

brać na tym etapie pod uwagę bo dopiero jak się wydaje pozwolenie na budowę, starosta, to 

każdy kto ma interes w tym, żeby podważyć to odwołanie, robi go i procedura sobie biegnie, 

nie wiem, przez pół roku, rok, 2 lata, a w tym czasie robota jest zrobiona. To jest mniej więcej 

adekwatne do budowy obwodnicy Ropczyc, że gdyby takiej ustawy nie było również na tym 

etapie to w życiu byśmy tej obwodnicy nie wybudowali bo chyba do dziś jeszcze proces 

formalno-prawny z zapłaceniem kwoty, którą żąda jeden z obywateli nie jest dokończony z 

tego co wiem czyli jeszcze te rozprawy po sądach trwają. Więc ja tutaj wyjaśniam, żeby 

państwo wiedzieli, że jeśli powiemy gdzieś, tak jest, podjęliśmy dzisiaj decyzję i budowa ronda 

będzie i ktoś powie no to były wakacje i czemu oni na tych wakacjach ci urzędnicy nie 

rozpoczęli tej budowy tylko akurat jak młodzież poszła do szkoły, ten ruch się zwiększył, to 

teraz zaczynają. To wynika z takiego zakluczenia się w przepisach prawnych różnych 

samorządów, jesteśmy zobligowani do tych różnych procedur i nie przyśpieszymy. Dlatego tam 

gdzie są terminy od do, staramy się nawzajem zrozumieć żeby przyśpieszyć, żeby w tych 

dobrych terminach to realizować. I tak jestem wdzięczny staroście, że ostatecznie zdecydował 

się wydać to pozwolenie bo mógł jeszcze czekać 20 dni i najprawdopodobniej wtedy już bym 

nie podjął decyzji o budowie tego ronda w tym roku bo bym się bał, że go nie skończymy na 

taki termin kiedy śnieg przysypie i nawierzchni asfaltowej nie da się położyć. Dlaczego, 

szanowni państwo mimo wszystko zdecydowałem się na to żeby, po konsultacjach z Wysoką 

Radą, żeby to rondo jednak w tym roku rozpocząć a nie czekać rok, do następnych wakacji. 

Uznaję, że wcześniej tą żabę trzeba zjeść, ten problem komunikacyjny, on będzie, ten chaos, to 

jest niewątpliwe ale to będzie dwa, trzy miesiące. Zdecydowaliśmy się postawić warunek, w 

specyfikacji przetargowej, że wykonawca musi wziąć pod uwagę, że będzie pracował na dwie 

zmiany, dłużej się  nie da, bo 22-ga jest tym czasem spokoju dla mieszkańców w najbliższych 

domach i może nas to będzie trochę więcej kosztowało bo zawsze dwie brygady i ustawienie 

na te dwie brygady stwarza jakiś problem wyższych poborów dla pracowników ale uważam, 

że warto dopłacić jako gmina żeby jednak maksymalnie, optymalnie skrócić ten czas 

problemów dla mieszkańców i młodzieży tej chodzącej do szkoły. Zdecydowaliśmy się 

również na tą inwestycję największą drogową w tym roku, ona będzie kosztowała około miliona 

złotych, te pieniądze mamy zabezpieczone bowiem przetarg na największą inwestycję 

kubaturową obok, na budowę hali sportowo-widowiskowej przy zespole szkół nr 1 nie wyszedł 

czyli nie zgłosiła się żadna firma do przetargu. Taki to jest czas, już nastąpił czas szukania 

inwestora i pracownika a nie szukania pracy. Więc teraz to my inwestorzy w tym i gminy 

będziemy się prosić u firm wykonawczych żeby chcieli złożyć ofertę, żeby chcieli przystąpić 

do przetargu, żeby chcieli zrobić robotę, tu jest tego typu przykład. Ponieważ te procedury 

podobne są do tej, o której mówiłem o rondzie no to uznałem, że wielką obawą dla 

bezpieczeństwa dzieci, które przyjdą w liczbie 620 do tej szkoły, zespołu szkół nr 1,  1września, 

byłoby rozpoczynanie tej roboty też koło 20 września gdybyśmy znów powtórzyli przetarg i 

chcieli w tym drugim przetargu podpisać umowę. Obawiając się, że przy liczebnej szkole 
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burzenie sali gimnastycznej, korytarzy, sanitariatów i odcięcie tego wszystkiego, tworzy zbyt 

duże niebezpieczeństwo dla dzieci w czasie nauki, hałas przede wszystkim, kurz, pył, 

przejeżdżający ciężki sprzęt, koparki, wykopy, to nie ten czas. I zdecydowaliśmy, Wysoka 

Rado, że tą inwestycję nie skreślamy, przesuwamy o parę miesięcy jeśli chodzi o przetarg i 

uważam, że w miesiącu listopadzie chcemy ogłosić pod kątem realizacji w przyszłym roku, w 

taki sposób żeby na spokojnie do połowy czerwca przyszłego roku przenieść wszystkie linie 

infrastrukturalne, które tam w towarzystwie tej sali muszą być przeniesione na przesunięty 

teren, chodzi o gaz, chodzi o wodę, w ten sposób być może da się nam uzgodnić z Kuratorium 

skrócenie programu nauczania stosując inne też terminy by zamknąć naukę w tej szkole koło 

połowy czerwca. I by od połowy czerwca na bardzo spokojnie do końca przyszłych wakacji 

zrobić najważniejsze prace czyli rozburzyć, czyli zrobić wykopy, zrobić ławy, fundamenty i 

przygotować to w taki sposób, że jak dzieci przyjdą 1 września nie ma tego bezpośredniego 

niebezpieczeństwa. To był główny powód żeśmy się wycofali teraz z ogłoszenia drugiego 

przetargu budowy tej hali ale nie wycofujemy się z samej inwestycji. Postaramy się zatrzymać 

większość pieniędzy na tą inwestycję na ten rok, przenieść ją na wydatki niewygasające, jeśli 

nie będzie zgody RIO to pójdą te pieniądze w nadwyżkę budżetową by w ten sposób 

skomasować i zgromadzić środki pewnie w granicach około 7 milionów też w tym okresie to 

jest około 14 miesięcy bo taki realny termin począwszy od 15 czerwca przyszłego roku 

chcielibyśmy postawić wykonawcy. Wysoka Rado! Wszystkie inne roboty drogowe są 

przygotowywane czy też zakontraktowane i tak w wielu miejscowościach mamy drogi do 

wykonania poprzez położenie nakładki bitumicznej i te drogi jeszcze są nierozpoczęte, 

będziemy ponaglać wykonawcę, z którym podpisaliśmy umowy to jest głownie firma Poldim 

dębicki i MPDiM rzeszowski. Ale też przygotowujemy kilka dróg do przetargu obok 

ogłoszonego przetargu na rondo. I niektóre roboty drogowe są na ukończeniu; główny chodnik 

przy ulicy powiatowej na ulicy Sucharskiego za bez mała 400 tysięcy zł, prawie gotowy, boczna 

ulica wyasfaltowana też prawie gotowa, Torowa też wyasfaltowana. Zakończone są roboty na 

przełomach, remonty cząstkowe na drogach też kończymy więc nie powinno być na terenie 

miasta i gminy już w tej chwili dziur na drogach gminnych i ulicach. Jeżeli gdzieś są proszę 

zgłaszać to kierownikowi panu Drozdowi i jego współpracownikom czy też mnie, będziemy 

już działać w taki sposób interwencyjny. W zakresie dróg robimy dużo projektów, dużo 

przetargów jest jeszcze przygotowywanych i przed nami są jeszcze te najbardziej intensywne 

trzy, cztery miesiące tych robót, do połowy października, a później to już byśmy te prace 

kończyli. Gdyby państwo, Wysoka Rada w szczegółach chciała o coś zapytać to bym bardzo 

prosił w następnym punkcie bo łatwiej mi odpowiedzieć na zadane pytanie niż bardzo szeroko 

omawiać a trzeba byłoby poświęcić przynamniej 15 minut żeby omówić aktualny stan różnych 

robót na drogach, robotach drogowych tak z grubsza mówiąc.  

Wysoka Rado! Jeśli chodzi o obiekty kubaturowe to tutaj jest taki okres żniw, najbardziej 

intensywna praca. Najwięcej roboty ma nasz Referat rozwoju gospodarczego, ale nie tylko bo 

i zaczyna się już powoli rozliczanie tych inwestycji, tam gdzie są przyznane dotacje, chodzi 

przede wszystkim o termomodernizację tych 13 obiektów, to robota dodatkowa również dla 

księgowości, to kilka referatów czyli zespołów musi mocno, intensywnie popracować przez 

najbliższe 3 miesiące żebyśmy mogli próbować to zamykać, rozliczać i nie liczy się pierwsze 

zadanie oddane do użytku ale ostatnie, bo musimy wszystkie rozliczyć żeby móc być 

rozliczonym z całej dotacji a przypominam dotacja to 5 340 000 więc brak realizacji jednego 

zadania powoduje, że musimy oddać wszystkie pieniądze czyli oddać to cośmy wzięli albo nie 

dostać reszty więc to jest niezwykle trudny temat i duże brzemię, które spada na paru naszych 

ludzi ale przede wszystkim na panią inż. M.Bochenek i mam nadzieję, że tutaj podołamy, że 

rozliczymy. W grę wchodzi też, szanowni państwo, wymiana kierownika na bardzo poważnym 

odcinku pozyskiwania środków pomocowych i rozliczania tych dotacji. Chciałbym bardzo 

serdecznie podziękować dr Robertowi Kuraszkiewiczowi, który pełnił tą misję w naszej gminie 
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przez 10 lat, w tym okresie był przez 4 lata wiceburmistrzem. Pełnił swoje obowiązki, 

wykonywał swoją pracę wzorowo, jestem mu bardzo wdzięczny. Doszedł do wniosku, że chce 

się sprawdzić w gospodarce, gratuluję, nie robię problemów, dogadaliśmy się, że w ciągu 

miesiąca poprzekazujemy obowiązki i od 1 lipca, od poniedziałku na tym stanowisku w drodze 

konkursu został wybrany dotychczasowy kierownik Lidera czyli to też jest jednostka, która 

zajmuje się podobnie pozyskiwaniem środków europejskich z programów czy to RPO, czy to 

z programu obszarów wiejskich, myślę, że Marek Misiura doświadczony chyba też w prawie 

10-letniej pracy w placówce Lidera podoła obowiązkom, które do tej pory wykonywał Robert 

Kuraszkiewicz z zespołem. To jest też zespól kilka lat przygotowywany do pozyskiwania 

środków finansowych i do rozliczania, o tyle łatwiej jest pracować na takim odcinku i myślę, 

że też w tym tygodniu z grubsza nastąpiło przekazanie już obowiązków. A Robert 

Kuraszkiewicz na pewno przez najbliższy miesiąc i następne miesiące będzie też nam pomocny 

we wskazówkach jak sobie dalej radzić z tymi dużymi tematami bo w tym roku już wchodzimy 

w procesy rozliczania przyznanej dotacji i będziemy też walczyć o następne alokacje, będziemy 

reaplikować, to takie europejskie słowo, czyli wnioskować o środki finansowe, o kanalizację, 

o być może jeszcze z innych źródeł środki na inne cele, więc tutaj każda dobra podpowiedź 

bardzo się nam przyda. Oprócz termomodernizacji, w grę wchodzi nie tylko sama 

termomodernizacja ale tam są elementy rozbudowy obiektów tylko i wyłącznie za nasze 

pieniądze, przykład Witkowic domu kultury, czy przykład OSP Okonin. Robimy również już 

jakby ostatni zakres na rozbudowie budynku wielofunkcyjnego w Lubzinie czy przedostatni 

zakres na budynku wielofunkcyjnym w Brzezówce. To jest poza oczywiście tematem 13 

obiektów w termomodernizacji. Bardzo dziękuję za przychylność Wysokiej Rady i przyznanie 

dzisiaj, o ile pamiętam 300 i 150 tysięcy na Brzezówkę. Pan Nowakowski powinien być 

absolutnie usatysfakcjonowany, że wydusił z Rady wszystko co mógł na ten rok. Myślę, że 

efektem dzisiejszej sesji Wysokiej Rady jest po pierwsze bo na mocy tej uchwały ogłosimy 

ostatni przetarg, w którym powinniśmy wykończyć budynek wielofunkcyjny w Brzezówce do 

końca tego roku i powinniśmy rozpocząć budowę przedszkola i szkoły przy tym budynku 

wykorzystując część tej infrastruktury, którą oddajemy do użytku. Pewnie byłoby bardzo, może 

nie bardzo, ale trudno podjąć tą decyzję, którą oczekiwało środowisko Brzezówki i pan 

Nowakowski gdyby nie to, że ten budynek wielofunkcyjny zawiera tak naprawdę salę 

gimnastyczną, zastępczą salę gimnastyczną i kilka pomieszczeń do pracy młodzieży w szkole, 

w tym oczywiście i szatnię, i również kotłownię i takich kilka pomieszczeń, które państwo na 

pewno naocznie pod koniec tego roku gdzieś w październiku zobaczycie. Na pewno państwa 

zawieziemy, pokażemy bo to jest finał w tej kadencji tej roboty w miejscowości Brzezówce, 

więc to jest też ważny przetarg, który uważam, że za chwilę otworzymy i na rozpoczęcie 

budowy tej szkoły i jak powiemy a, to w przyszłym roku musimy powiedzieć b, czyli byłoby  

dobrze tak zrobić żeby stan surowy zamknięty zrobić, a w następnym roku już poza naszą 

kadencją to przedszkole ze szkołą w ramach klas I – IV otworzyć i przedszkole dla dzieci trzy, 

cztero i pięcioletnich. Wysoka Rado! Wiele rzeczy w tym obszarze projektujemy i tych prac 

uzgodnieniowych jest bardzo dużo w efekcie tych zakończonych prac projektowych, 

uzyskujemy pozwolenia i ogłaszamy przetargi, tak między innymi informuję, że ogłoszony 

został przetarg na budowę infrastruktury pod scalony teren i w przyszłości osiedle domów 

jednorodzinnych koło CPN-u, mówimy przy pałacu, to wszyscy wiedzą, o który obszar scalony 

chodzi, więc tam do końca października powinniśmy wybudować linię wodociągową, 

kanalizacji sanitarnej, po części tam już jest odprowadzenie wód opadowych no i oczywiście 

trasujemy drogi i to jest początek budowy infrastruktury, w przyszłym roku powinna być 

zakończona. Robimy to przy współudziale i przy współfinansowaniu większości właścicieli 

działek, ale nie wszystkich - większości.  

Wysoka Rado! Z innych dziedzin to szanowni państwo mam dość szeroką informację naszych 

dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych; z pomocy społecznej, z Centrum Kultury, z 
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Biblioteki, z Centrum Sportu i Rekreacji o działaniach, które będą podejmowane na wakacjach 

przede wszystkim w stosunku do dzieci i młodzieży, w stosunku do wszystkich naszych 

mieszkańców potrzebujących pomocy to oczywiście praca gminnego ośrodka pomocy 

społecznej. Tutaj w tej sferze chciałbym jeszcze wyróżnić jedną informację, otóż na początku 

tego miesiąca czerwca, tu w tej sali, odbyło się spotkanie z pierwszą grupą tych emerytów, 

może nie emerytów tylko osób, które złożyły wnioski o uzyskanie tak zwanej senioralnej karty 

ogólnopolskiej i karty ropczyckiej. Taką kartę we współpracy z określonym stowarzyszeniem 

krakowskim żeśmy wyrobili i karta ta obowiązuje na terenie całego kraju bo na dziś wiemy z 

informacji internetowych, że 800 różnych podmiotów w kraju ogłosiło bonusy czyli ulgi na 

różnego rodzaju usługi, towary dla okazicieli tej karty. To jest karta na okaziciela imiennego, 

trzeba mieć inny dokument, nie można się tylko posłużyć samą kartą, jest identyfikowany 

człowiek, który ma tą kartę seniora i ten proces się rozpoczął. Każdy kto spełnia te kryteria 

przyjęte przez Wysoką Radę w uchwale czyli ma 60 lat i zechce złożyć wniosek o tą kartę, 

która na terenie naszej gminy tak dużo przywilejów nie określa ale dzisiaj Wysoka Rada też 

podjęła jedną ważną, znamienną decyzję, że gdyby ktoś z właścicieli tej karty chciał korzystać 

z basenu to w określonych dniach za 50% ceny. Wysoka Rado! To jest też taki, obok Karty 

Rodzina 3+ i tych ulg, które kosztują nas kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali roku, czy nawet 

więcej niż kilkadziesiąt to jest drugi nasz projekt, można by powiedzieć tak w skrócie 

skierowany do ludzi starszych, osób, które na pewno zasługują na zaopatrzenie, na wsparcie. 

Byłoby wspaniale i świetnie gdyby i państwo też chciało w jakimś stopniu zauważyć 

oczekiwania tej grupy obywateli bo jeśli odnieśliśmy się z takim dużym wysiłkiem do grupy 

młodszych naszych obywateli, którzy wychowują dzieci i wspieramy ich tą kwotą 500+ to 

fantastycznie, to byłoby dobrze zauważyć również tą grupę, która te dzieci wychowała, która 

wychowała dwójkę, trójkę, czwórkę i więcej dzieci i nikt im nie dokładał ani jednej złotówki. 

Oczywiście były różne dodatki rodzinne ale takie jakie obowiązują, więc gdyby dzisiaj im to 

zrekompensować tą ich marną emeryturę czasami w granicach tysiąca złotych też jakimś 

dodatkiem, choćby pokrywał koszty leczenia, lekarstw, które są tak drogie to byłoby wspaniale. 

Czy nas – państwo na to stać to ja nie wiem, od tego są uczelnie, wydziały ekonomiczne, żeby 

podpowiadać politykom, żeby robić symulacje. Jeśli się okazało, że stać nas na 500+ i ponoć 

nie idzie to z kredytów, oby tak było, to uważam, że warto aby inteligencja ekonomiczna tego 

kraju wypracowała w połączeniu z praktyką, z potrzebami i żeby parę wydziałów 

ekonomicznych dwóch, trzech uczelni zechciało przez rok przeanalizować taką sytuację, czy 

stać nasze państwo na pomysł 300 zł dla każdego emeryta dodatkowo, obok ZUS. Byłoby to 

wspaniałe rozwiązanie, rozmawiajmy z politykami na ten temat, dyskutujmy w kraju, bo ja też 

należę do kategorii tych, który wychował dzieci i nikt mu nie pomagał, w większości państwo 

też, no więc czemu nie mamy korzystać z dobrobytu czasu  gdzie od kilkudziesięciu lat w Polsce 

nie ma żadnej pożogi wojennej, która by, tak jak na Ukrainie, angażowała nasze dodatkowe 

dochody, próbujmy wszyscy z tego skorzystać. Wysoka Rado! Nie chcę przedłużać swojej 

wypowiedzi odsyłam państwa znów do ewentualnych pytań jeśli jakieś obszary naszej wspólnej 

samorządowej pracy by w szczególności państwa interesowały. Uważam, że sesja normalnie  

powinna być pod koniec sierpnia ale też nie wykluczam, że być może państwa poprosimy o 

podejmowanie decyzji, które by wynikały chociażby z aplikacji o jakieś środki finansowe czy 

uzupełnienia dokumentów, które byłyby podstawą i byłyby terminowe, to wtedy nawet z uwagi 

na to, że są wakacje na trochę krótszą sesję niż dziś, państwa zaprosimy. Gdyby się jednak tak 

zdarzyło, że takiego powodu by nie było to przewidujemy, że sesja będzie dopiero po 20 

sierpnia i wówczas tradycyjnie w tym okresie są dożynki gminne one wypadają 20 i wszystkich 

państwa, informuję, Wysoką Radę, że głównymi organizatorami tegorocznych dożynek są 

sołtysi i przewodniczący osiedli czyli ci, którzy podejmują się organizować zespoły w swoich 

miejscowościach i w swoich osiedlach, i informuję Wysoką Radę, że postanowiłem, że będą to 

dożynki konkursowe, że prezentujemy nie tylko same wieńce i zespoły ale wszystko to co 
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uważamy, że warto pokazać na stadionie na płycie, i że powołamy komisję konkursową, która 

będzie oceniać całe zespoły i że przeznaczymy w ramach budżetu gminy nagrody w wysokości 

10 tysięcy dla pierwszego zespołu, chyba 7 dla drugiego i 5 dla trzeciego i każdy zespół otrzyma 

po tysiąc zł nagrody obok dotychczasowych wydatków, które przekazuje Centrum Kultury na 

organizację wieńca i przyjazdu do Ropczyc. To trochę takie innowacyjne dożynki, nie wiemy 

jak wyjdą, zobaczymy, ale intencja jest taka aby to widowisko na stadionie było bardziej 

dynamiczne, bardziej żywiołowe, trochę inne. Zobaczymy, to wszystko zależy od naszej 

inwencji, od  tego jak się zaangażujemy, jak się przygotujemy, chcemy aby ludzie z trybun 

zeszli na płytę i żeby dotknęli nie w okresie paru minut wieńców i zespołów dożynkowych  ale 

żeby mieli możliwość trochę więcej zobaczenia z bliska, porozmawiania, być może 

degustowania, bo i to dopuszczamy, że poszczególne zespoły mogą z sobą zaprezentować 

jakieś ciekawe rogaliki, ciasto i być może nalewki. Informuję i od razu zapraszam, oczywiście 

zaproszenia imienne wszyscy państwo otrzymacie. Zakładam, że jednak dla naszych gości 

zrobimy spotkanie może nie męczące, bo zwykle w domu kultury na stojąco, więc też proponuję 

zespołowi organizacyjnemu na czele, którego jest wiceburmistrz Maziarz, by zaprosić naszych 

gości na obiadokolację czy kolacjoobiad do Super 6 żeby spokojnie usiąść, zjeść bo jeśli 

zaprosimy czy gości z Rzeszowa, czy szefów naszych firm czy państwa czy starostów z 

poszczególnych miejscowości jeśli zechcą z nami się spotkać to ja wiem, że w domu kultury 

na stojąco, jeden gdzieś spocznie drugi nie, trzeci zmęczony – może to zmienimy, skrócimy, 

zrobimy inaczej. Nie wiem czy to lepiej czy to gorzej ale robimy innowacje, robimy zmiany. 

Nie zmieni się tylko pierwsza część, że wszyscy spotykamy się w naszym kościele parafialnym, 

że jest Msza dziękczynna za zbiory, miejmy nadzieję, że nie dopadnie nas żaden kataklizm i to 

będą jak do tej pory udane zbiory, że będzie Msza za rolników i że zaprezentujemy to piękne 

widowisko, tradycyjne, obrzędowe, przejazdem od centrum miasta na stadion, a wszystko inne 

ulega zmianie i wymaga dopracowania, ale jeśli coś będzie nie tak, to też zawsze są wnioski, 

przydają się nam tego typu doświadczenia na kolejne lata. Dziękuję za uwagę.          
                                                

 

7. 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, 

pragnę w imieniu własnym oraz jak sądzę również naszego społeczeństwa pogratulować panu 

burmistrzowi otrzymania absolutorium, ponieważ widzimy wszyscy jako radni  

i społeczeństwo, że pan nie pracuje dziś na jutro lecz pracuje pan na przyszłość a więc widzi 

pan potrzebę rozwoju wszystkich środowisk z wyprzedzeniem przynajmniej 10 lat, dlatego 

serdecznie panu gratuluję i dziękuję również za to co w moim środowisku w tej chwili się 

dzieje, nie tylko panu burmistrzowi ale również Wysokiej Radzie za przychylne podjęcie dzisiaj 

uchwały, ze względu na to, że istnieje taka potrzeba w moim środowisku i za to serdecznie 

dziękuję. Życzę panu burmistrzowi, żeby te osiągnięcia, które miał pan w roku 2016 były 

jeszcze większe w 2017, samozaparcia i przede wszystkim zdrowia.  

 

8. 

Przewodniczący Rady zamknął 40 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.                   

 

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej,   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej. 

 


