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Protokół Nr V / 15 

z V sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 23 lutego 2015 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 – p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.10. –  15.35. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 5 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – uprzejmie proszę o rozważenie wprowadzenia do 

przedłożonego Wysokiej Radzie porządku obrad dzisiejszej sesji jednej autopoprawki do 

projektu 4.6. i dwóch dodatkowych krótkich projektów. Autopoprawka do projektu 4.6. 

dotyczy przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezówce. Proszę o zgodę na 

rozszerzenie w autopoprawce paragrafu 1 o stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Ropczyckiej, tak jak macie w przedłożonym na piśmie projekcie tej uchwały i zmianę 

jednego wyrazu w tytule, pierwotny projekt dotyczył zamiaru prowadzenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Brzezówce przez osobę prawną na wyraz przekazania. Oczywiście 

wprowadzę ten projekt wraz z autopoprawką w momencie punktu 4.6. z uzasadnieniem. 

Bardzo proszę Wysoką Radę o zgodę na przyjęcie do porządku obrad projektu 4.10. który 

dotyczy zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Te zmiany dotyczyłyby w zasadzie 3 punktów. 

Po pierwsze dołożenie 22 500 zł do zamknięcia konta inwestycyjnego rozbudowy sali 

gimnastycznej i Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej, to są środki niezbędne na monitoring 

i pozostałe drobne kwestie. W zasadzie wydaje nam się, że temat inwestycyjny tej szkoły tą 

uchwałą jest zamknięty. Jest to przesunięcie środków jakby z funduszy remontowych oświaty 

na fundusz inwestycyjny tego zadania. W tymże projekcie uchwały jest również propozycja 

przełożenia w ramach środków inwestycyjnych sportu z trybun 69 000 zł na wykonanie 

rozszerzonego zakresu remontu krytego basenu, chodzi o jacuzzi, kwestie drobne dotyczące 

już OSP Mała, rozbudowa, projekt dodatkowo o kilka tysięcy złotych i sprawy w zakresie 

dróg. Ten projekt omówi szerzej i dokładniej wraz z projektem autopoprawki, 

wprowadzeniem go do budżetu pani skarbnik. Jeśli będzie zgoda na projekt 4.10. 

automatycznie musi być wprowadzony kolejny projekt 4.11. dotyczący zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Ropczyce, który jest konsekwencją pierwszego projektu 

dotyczącego zmian w inwestycjach.  

 

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

wstrzymujących się – 0. 

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

się – 0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  
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3.Przyjęcie protokołu z IV sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2015 roku,  

4.2.określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe,  

4.3.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

4.4.określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 

4.5.ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce,  

4.6.przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezówce osobie prawnej, 

4.7.nadania Szkole Podstawowej w Gnojnicy Dolnej oraz Gimnazjum w Gnojnicy Dolnej 

imienia św. Maksymiliana Kolbe,  

4.8.nabycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 3004,  

4.9.nabycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka (ARRIVA), 

4.10.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

4.11.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania.  

7.Zamknięcie sesji.  

 

3.  

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z V sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 18 głosów, przeciw–0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

Przewodniczący Rady – poinformował, że ponieważ rada jest na początku kadencji to  

przypomina, że zgodnie ze statutem gminy przy rozpatrywaniu projektu uchwały w pierwszej 

kolejności głos mają referenci projektów uchwał a następnie przedstawiciele komisji 

opiniujących ten projekt a w dalszej kolejności odbywa się dyskusja nad przedstawionym 

projektem. 

 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2015 

roku - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – 

pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2015 roku. Taki 

obowiązek przyjęcia programu corocznie do 31 marca wynika z ustawy z 1997 roku  

o ochronie zwierząt. 

Program ma na celu zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ropczyce miejsca 

w schronisku, opieki nad wolo żyjącymi kotami, ich dokarmianie, odławianie bezdomnych 

zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. Program był opiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, który 

wyraził trzy uwagi mniej istotne do programu. 

 

Radny pan Grzegorz Bielatowicz – członek Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przedstawił opinię ww. Komisji z posiedzenia  

w dniu 18 lutego 2015 r. W wyniku przeprowadzonej analizy pozytywnie zaopiniowano 
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projekt uchwały przedłożony na V sesję Rady Miejskiej Ropczyce w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Ropczyce w 2015 roku. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2015 roku została podjęta 

przy: za – 17 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc 

rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ropczycach – pan Wiesław Rygiel. 

Projekt uchwały zmierza do tego by jeszcze bardziej elastycznie i lepiej wspierać osoby  

w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Sprowadza się do tego, że będzie dotyczył określenia 

zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe  

w wyjątkowych okolicznościach, w których dochód osoby samodzielnie gospodarującej 

przekracza 542 zł a w gospodarstwie domowym grupowym 456 zł, czego nie można zrobić na 

podstawie obecnych przepisów. Będzie można dokonać takiej pomocy w nadzwyczajnych 

sytuacjach dla przykładu po pożarze, po klęsce ekologicznej, w wyniku katastrofy budowlanej 

bardzo szybko pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty, którą udzielił miejski ośrodek 

pomocy społecznej. Wychodzi naprzeciw ta uchwała takim nadzwyczajnym okolicznościom, 

nie będziemy trzymani w ryzach tylko przez te kryteria finansowe, będziemy mogli udzielić 

takiej pomocy w nadzwyczajnych okolicznościach to idzie naprzeciw ludziom 

pokrzywdzonym przez los, natomiast zobligowane jest na mocy ustawy zasadami zwrotu. 

Niniejsze zasady zwrotu zostały tu państwu przedłożone, dotyczy to zarówno pomocy  

w zakresie rzeczowym jak i w zasiłkach okresowych i zasiłkach celowych. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał - przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego 

przedstawił opinię ww. Komisji z posiedzenia w dniu 18 lutego 2015 roku. Po analizie, 

pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały przedłożony na V sesję Rady Miejskiej w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, tj. 

projekt 4.2. 

 

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe 

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

 

4.3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Radny pan Edward Marć – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poinformował, że  

zgodnie ze statutem gminy Komisja Rewizyjna przyjęła projekt planu pracy komisji, 

ponieważ plan ten zatwierdza rada został on przedstawiony w formie pisemnej jako punkt 4.3. 

porządku obrad dzisiejszej sesji i poddany będzie pod głosowanie państwu radnym. Ponadto 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie na dzisiejszym posiedzeniu które miało miejsce 

przed sesją rady projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz projekt zmian  

w wieloletniej prognozie finansowej. 

 

Przewodniczący Rady – pan Józef Misiura – projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: § 

1.1.Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach, na 2015 

rok, jak poniżej: 1) Opiniowanie projektu budżetu gminy Ropczyce na 2015 rok oraz projektu 

budżetu gminy Ropczyce na 2016 rok – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach Nr 

LI/602/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – styczeń 2015 oraz 
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grudzień 2015. 2) Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania 

budżetu i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie 

mienia gminy. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium – maj – czerwiec 2015. 3) 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach finansowo-budżetowych – przed 

każdą sesją Rady Miejskiej jeżeli porządek obrad sesji przewiduje projekty uchwał w tych 

sprawach. 4) Analiza i opiniowanie zagadnień różnych przedłożonych Komisji - według 

zapotrzebowania. 5) Funkcjonowanie Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie 

gminy Ropczyce – II kwartał 2015. 6) Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu miasta  

i gminy Ropczyce przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ropczycach na 

przykładzie 2014 roku – II kwartał 2015. 7) Przebieg kontroli zarządczej w jednostkach 

organizacyjnych gminy Ropczyce: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, 

Centrum Kultury w Ropczycach - III kwartał 2015. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Jest to projekt uchwały, który jest przed tą komisją do realizacji w roku 2015. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta przy: za – 

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

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania - Dyrektor Miejsko-Gminnego 

Zespołu Oświaty – pan Stanisław Mazur. 

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły zobowiązany jest przeznaczyć 

corocznie w budżecie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w naszym 

przypadku jest to 0,3% funduszu płac ale również jest zobowiązany określić rodzaje 

świadczeń zdrowotnych, warunki i sposoby ich przyznawania. O tym stanowi niniejsza 

uchwała i regulamin, który jest załącznikiem do uchwały. W załączniku do proponowanej 

uchwały po dyskusji na komisji oświaty proponuje się, że w § 4 ust.1 pkt 1 powinno być: 

leczeniem z powodu choroby. W § 5 ust. 4  pkt 3 ulega skreśleniu. Wniosek o przyznanie 

pomocy zdrowotnej to nie jest załącznik do uchwały tylko załącznik do regulaminu 

przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Traci moc uchwała LI/595/10 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz 

warunków i sposobów ich przyznawania. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

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

przedstawił opinię Komisji z posiedzenia w dniu 19 lutego 2015 roku o projektach uchwał na 

V sesję Rady Miejskiej. Po analizie, w wyniku głosowania pozytywne opinie uzyskały 

następujące projekty uchwał: projekt 4.4. w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, projekt 4.5. w sprawie ustalenia 

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce, projekt 

4.6. w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Brzezówce osobie prawnej wraz z propozycją dopisania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Ropczyckiej z siedzibą w Ropczycach jako podmiotu alternatywnego do przekazania 

prowadzenia szkoły, projekt 4.7. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gnojnicy Dolnej 

oraz Gimnazjum w Gnojnicy Dolnej imienia św. Maksymiliana Kolbe. 
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Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

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

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce - Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu 

Oświaty – pan Stanisław Mazur. 

W proponowanej uchwale ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały. Zgodnie z załącznikiem do 

uchwały do potwierdzenia kryteriów w większości wystarczą oświadczenia. Do przedszkola 

przyjmowane są przede wszystkim dzieci, które mieszkają na obszarze danej gminy.  

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu przewidziane są 

dwa etapy postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria 

podstawowe, kryteriów jest 7, tutaj nie musimy ich ustalać bo ustawodawca je ustalił 

natomiast w przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie rada miejska określa 

kryteria brane pod uwagę na drugim etapie rekrutacji. Wskazane w projekcie uchwały kryteria 

powstały w oparciu o kryteria ustalone rok temu przez dyrektorów przedszkoli, szkół 

podstawowych dlatego, że rok temu wstępnie ustawodawca przewidział, że te kryteria 

opracowują dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gdzie są zerówki. Natomiast już  

w tym roku jest to zadanie organu prowadzącego do końca lutego. Kryteria są przedstawione 

w tym załączniku. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

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

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Brzezówce osobie prawnej – Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak. 

Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Wysoka Rado. Domyśliłem się, że ten projekt 

jest projektem dzisiaj bardzo wrażliwym i wzbudza zainteresowanie, emocje i słusznie  

i dobrze. Wysoka Rado przedstawiam projekt, który macie przed sobą wraz z autopoprawką, 

dotyczący reorganizacji szkoły w Brzezówce. Dwa zdania o tej szkole. Szkoła w Brzezówce 

jest publiczną, prowadzoną przez samorząd, który reprezentuje jako organ prowadzący 

burmistrz miasta i gminy Ropczyce. Szkoła zgodnie z metryczką Ministerstwa Finansów  

i Ministerstwa Edukacji ma 25 uczniów, aczkolwiek w szkole jest kilku uczniów więcej, gdyż 

są tam również dzieci, które są w wieku 4 i 5 lat, chyba 32 dzieci w chwili obecnej. Szkoła 

ma stopień organizacyjny klasy 1-3, w tym klasy łączone, więc mamy w tych klasach 

łączonych przedmioty w których uczą się dzieci razem w klasie drugiej i trzeciej, w klasie 

pierwszej i w zerówce. W poszczególnych klasach tych dzieci jest różnie ale nigdy nie jest ich 

więcej pojedynczo w każdej kasie jak 10. Ta szkoła należy do szkół kategorii ustawowych 

małych. Ustawa o systemie oświaty wprowadziła taką kategorię z określeniem do 70 dzieci  

w szkole. Ta ustawa wprowadziła też inną procedurę dotyczącą likwidacji takich szkół, czy 

zmiany stopnia organizacyjnego. Dzisiaj nie mówimy na sesji o likwidacji tej szkoły, 

zaznaczam to bardzo wyraźnie, bo również i w kampanii wyborczej do samorządu 

terytorialnego i ja i radny z tej miejscowości mówiliśmy, że zapewniamy, iż ta szkoła 
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pozostanie szkołą przynajmniej w tym stopniu organizacyjnym jako szkoła publiczna. Ten 

zamiar przynajmniej ja zamierzam dotrzymać, pan radny Nowakowski z tej miejscowości też 

ale nigdy nie mówiliśmy, że ona pozostanie w tym  stopniu organizacyjnym przez całą tą 

kadencję. Otóż Szanowni Państwo tu nie chodzi tylko o ekonomię, chociaż ekonomia jest 

jednoznaczna. Na każde dziecko, choćby w tym roku 2015, które uczęszcza do szkoły od 

klasy pierwszej do ostatniej klasy gimnazjum gmina otrzymuje podstawową subwencję 

wynoszącą 5 308 zł, dziecko w zerówce to kwota subwencji, oczywiście na cały rok  1207 zł. 

Łatwo sobie przeliczyć jaka to jest kwota, plus do tego dochodzą wagi dodatkowe za dziecko 

niepełnosprawne w zależności od stopnia niepełnosprawności, ten stopień niepełnosprawności 

jest w 7 punktowej skali od 1-7, każda waga jest inna dla każdego dziecka. Mówię o tym, bo 

w tej szkole jest też jedno dziecko niepełnosprawne. Oczywiście w tym roku trzeba dodać 

ustawą wprowadzono dodatkową wagę dla tych szkół małych, tych o których mówiłem 

wymienionych w ustawie z roku poprzedniego do 70 dzieci. Ta waga do tej szkoły 

przyłożona, bo jeszcze jest niewprowadzona pozwoli nam uzyskać dodatkowo w granicach 

15 500 zł. Koszt dzisiaj całościowy szkoły wraz z dzieckiem niepełnosprawnym, które ma 

indywidualne nauczanie to o ile pamiętam 360 000 zł. Aspekt pierwszy więc ekonomiczny. 

Aspekt drugi – aspekt społeczny, otóż Szanowni Państwo szkoła jest w starym budynku, który 

mieści w sobie i dom prywatny i jest niedostosowana do funkcji szkoły, nie spełnia 

wszystkich standardów. Gdyby chcieć dzisiaj powiedzieć, że jest to pustostan ten budynek  

i chcemy tam wprowadzić szkołę sanepid nigdy w tym wymiarze, który jest tej szkoły by nie 

dopuścił do użytku, to musimy przyjąć do wiadomości. Szkoła dziś pozostawiona w tym 

samym obiekcie, w tym samym budynku nie będzie miała szans na swój rozwój. Gdyby 

nawet myśleć, że jest potencjał we wsi Brzezówka, który pozwala analizować roczniki 

urodzone w 2014, 2013, 2012 i tak do wieku 5 lat bo 5 - latki już są u nas w tej szkole, gdzie 

można wrócić do zamysłu utworzenia pełnej szkoły podstawowej w skali od zerówki do klasy 

szóstej pod jednym warunkiem, że rodzice tych dzieci, które już się urodziły w obwodzie 

właściwym dla tej szkoły, czyli w Brzezówce zechcą uznać, iż znacząco poprawiły się 

warunki nauki w szkole, baza czyli inny standard czyli sala gimnastyczna, choćby zastępcza, 

czyli nie ma klas łączonych. Gdybyśmy to dzisiaj chcieli wprowadzić to mielibyśmy klasy,  

w których jest i troje dzieci, gdyby nie było dzisiaj klas łączonych i pewnie inne położenie, 

lokalizacja nieruchomości w której powinna taka szkoła być bo dzisiaj jeśli ktoś nie wie, 

gdzie szkoła jest to informuję, że jest jakby na początku Brzezówki. Ten początek to jest 

oczywiście też nie skraj Brzezówki od Czekaja bo położona jest miejscowość tak 

charakterystycznie, że część Brzezówki jakby fizycznie przynależy do Czekaja, druga część 

fizycznie przynależy do Lubziny, mówię o obwodach szkolnych i część za torami fizycznie 

przynależy trochę do obwodu szkolnego w Paszczynie. Rodzic myśli, gdzie zapisać swoje 

dziecko do zerówki albo później, gdzie będzie ono chodziło do podstawówki, czy do Czekaja 

bo mam bliżej i zupełnie inna szkoła, jeżeli chodzi o standard, czy do Lubziny bo też mam 

blisko, bo Brzezówka to też domy, nieruchomości położone wzdłuż E-4 i wzdłuż tzw. 

przysiółka Zapłocie, gdzie pewnie dużo bliżej do Lubziny niż do dzisiejszej lokalizacji 

szkoły. Więc lokalizacja to jest jedno. Jeśli powiemy sobie, że zależy nam na dobru dziecka  

i powiemy sobie, że Brzezówka jest dużą miejscowością, bo jest większą miejscowością niż 

niektóre inne jak Gnojnica Wola, czy jak Okonin. Gnojnica Wola ma swoją szkołę nawet 

wraz z gimnazjum, jest niewiele mniejsza niż Gnojnica Dolna i na pewno nie mniejsza niż 

obwód szkolny Łączek Kucharskich. Nie mówię wieś Łączki Kucharskie ale obwód Zespołu 

Szkół w Łączkach Kucharskich. Zatem możemy wywodzić takie założenie, że jeśli mamy na 

myśli dobro dzieci i rozwój środowiska wsi Brzezówka to postawmy na ten rozwój w taki 

sposób, żeby pokazać rodzicom, że dziś fizycznie jest ta baza, która spełnia standardy szkoły 

podstawowej od klasy 0 przez 1 do 6 włącznie, z zastępczą salą gimnastyczną, z parkingami, 

z funkcją przynależną taką jak Radosna Szkoła, czy rozwijany od tego roku w naszej gminie 
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program budowy boisk szkolnych o nawierzchni sztucznej, to jest też możliwe. Ja chciałbym  

pokazać społeczeństwu Brzezówki ale najpierw Wysokiej Radzie bo Wysoka Rada, wy 

państwo jesteście decydentem, suwerenem, tak naprawdę organem prowadzącym. Ja 

jednoosobowo realizuję funkcje i kompetencje organu prowadzącego ale mam świadomość, 

że to rada decyduje o strategicznych sprawach, w tym również o stopniu organizacyjnym 

szkoły. Dziś chce powiedzieć tak, ekonomicznie możemy zrobić tak, by w perspektywie 10 

lat szkoła nowa została wybudowana i wyposażona dużo wcześniej nie za 10 lat, nie wiem za 

3-4 lata ale absolutnie w tej kadencji i oddana do użytku tym dzieciom, które dzisiaj są  

w klasie zerowej, pierwszej z rozwojem jej do klasy szóstej co roku systematycznie. Nie da 

się tego przywrócić, bo nie wierzę w to, że ktokolwiek z rodziców kto ma dzisiaj dziecko  

w trzeciej klasie z okręgu szkolnego Brzezówki a ma dziecko w Lubzinie czy Czekaju wróci 

to dziecko ale chodzi o to, żeby te roczniki, które jeszcze nie trafiły do żadnej szkoły, żeby 

trafiały do Brzezówki ze świadomością, że mamy szkołę, która jest wybudowana w ramach 

centralnego obiektu wielofunkcyjnego w Brzezówce, że przy tym obiekcie są duże 

powierzchnie parkingowe, że przy tej powierzchni jest biblioteka bo ona fizycznie już tam 

jest, tylko ją wykończyć, że przy tym obiekcie jest wiele różnych dodatkowych sal, które 

mogą służyć jako kluby rozwijania zainteresowań tych dzieci po lekcjach bo te obiekty 

fizycznie są tylko je trzeba wykończyć i zapisy w budżecie tego roku o tym wyraźnie mówią, 

że są środki i będziemy je wiosną uruchamiać i ten obiekt oddamy w pełni w przyszłym roku, 

mam nadzieję, że na koniec września. Można dobudować skrzydło, bez podpiwniczenia, nie 

ma takiego powodu, składające się z dwóch segmentów, parter 4 klasy: zerówka, 1, 2, 3. 

Piętro nad nim klasy 4,5,6, oczywiście odpowiednie sanitariaty do tego i klatka schodowa bo 

mamy wszystko, mamy warunki energetyczne, przyłącza gazowe, dojazd, drogę, 

nieruchomość i mamy miejsce w kierunku do torów by przenieść urządzenia Radosnej Szkoły 

i tam projektować nawet w tym roku, w odpowiedniej odległości od obecnego budynku 

boisko o nawierzchni asfaltowej. Jeśli dziś powiecie dlaczego tego nie robimy to powiem 

bardzo jednoznacznie, absolutnie skala możliwości gminy nam na to nie pozwala i nie da się 

prowadzić szkoły tak małej, przy założeniu, że nigdy albo przynajmniej przez najbliższe 10 

lat w tej szkole nawet w sześcioklasowej nie będzie w klasie więcej dzieci jak 10, 

maksymalnie 12 wedle obecnego systemu finansowego i obecnego prawa, które generuje przy 

takich małych szkołach bardzo duże wydatki w stosunku do niewystarczającej absolutnie 

niższej niż 50% kosztów subwencji oświatowej. Ona najprawdopodobniej nie ulega zmianie. 

Ja proponuję albo w ramach ustawy partnerstwo publiczno – prywatne dogadajmy się z firmą, 

która jest osobą prawną i prowadzi logistykę, administrację, jest organem prowadzącym 

swojej szkoły w Dębicy a siedzibę dla tej szkoły ma właśnie w miejscowości Brzezówka. Ma 

księgowość na terenie Brzezówki, ma kadry, ma odpowiednich ludzi do organizacji i nadzoru, 

zatrudnia nauczycieli i prowadzi tą szkołę jako szkołę publiczną. Czy to jest możliwe nie 

wiem, takie rozmowy przeprowadziłem, ale nie ma decyzji. Wydaje się, że być może to jest 

najlepsze rozwiązanie, że firma ta buduje w systemie technologii swojej, gdzie kilka szkół 

tego typu w tej technologii w Polsce budowała i kolejne buduje dla innych organów 

prowadzących. Może być  rozwiązanie takie, które proponuje alternatywnie w tej uchwale, że 

organem prowadzącym dla nowej szkoły jest stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Ropczyckiej. Chcę przypomnieć i zaznaczyć, że zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Ropczyckiej jeszcze nie tak dawno był organem prowadzącym przez 9 lub 10 lat, dokładnie 

nie pamiętam Szkoły Muzycznej w Ropczycach, szkoły, która w końcowym dla prowadzenia 

przez to stowarzyszenie okresie uczyła rocznie 160 uczniów. Jeżeli sobie poradzili to ze 

szkołą, która będzie miała w przyszłości 50 uczniów sobie nie poradzi? Tym bardziej, że 

sprawy prawne, organizacyjne, finansowe byłyby i tak prowadzone przez zespół oświaty bo 

to jest bardzo prosta relacja. Na czym oszczędzamy, jakie są słabe strony tego projektu. Słabe 

strony to opinia społeczna wynikająca z obaw, zagrożeń, nieufności, niepewności uczących 
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dziś nauczycieli. Ja ich rozumiem, absolutnie zdaję sobie sprawę, że gdybym był 

nauczycielem chciałbym mieć te same warunki płacowe jakie mam dzisiaj. Zapewniam 

publicznie, że ci nauczyciele, którzy uczą w tej szkole dostaną ode mnie propozycje nauki  

w innych szkołach lub przedszkolach, na tych samych warunkach, zgodnie  

z ich kwalifikacjami nauczania początkowego. Nie stracą. Jeśli zaś powiedzą, nam jest 

wygodnie mieszkać w Brzezówce i uczyć w dotychczasowej szkole to ja powiem tak, dziś 

połowa nauczycieli uczących w Małej, Niedźwiadzie Dolnej, Górnej, w Gnojnicy Woli, 

wymieniam tylko szkoły najbardziej odległe od Ropczyc dojeżdża codziennie z Ropczyc  

i sobie chwali. Jeśli chcecie utrzymać te warunki finansowe jakie dziś ci nauczyciele mają  

i wy państwo macie bo jesteście nauczycielami dyplomowanymi to nie da się pogodzić 

kosztów nauki tak małej ilości dzieci w perspektywie tych 10 lat bo co będzie dalej to będzie 

zależało od rozwoju Brzezówki po tych 10 latach jeszcze z wydatkami inwestycyjnymi gminy 

w budowę obiektu szkolnego i jego utrzymanie. Proponuję zatem takie porozumienie 

społeczne w którym po pierwsze w tym roku od 1 września wprowadzamy szkolę publiczną, 

zaznaczam publiczną ale prowadzoną przez inny organ prawny albo stowarzyszenie albo 

firmę na dziś Weldon, co też może ulec zmianie bo jeśliby sobie społeczność Brzezówki 

życzyła i powołała swoje stowarzyszenie jestem jak najbardziej chętny oddać im do 

prowadzenia ich szkołę. Następnie w przyszłym roku w 2016 przewiduję, że w okolicy 

września oddamy do użytku budynek wielofunkcyjny w którym mieści się jak powiedziałem 

biblioteka ze standardami, mieści się całe oprzyrządowanie dla ochotniczej straży pożarnej, 

mieści się sala ogólnowiejska, do wszystkiego, do narad, do szkoleń, która równie dobrze 

może pełnić funkcję od 1 października przyszłego roku zastępczej sali gimnastycznej nawet 

dla tych dzieci, które dzisiaj się uczą w tym budynku. Mam nadzieję, że z końcem przyszłego 

roku będzie również uporządkowany teren, plac i będzie służył jako parking dla całej tej 

funkcji. Możliwe jest w przyszłym roku wygenerowanie w budżecie już z oszczędności 

przyszłego roku, bo w tym roku oszczędności żadnych by nie było środków, które pozwolą na 

zlecenie opracowania projektu technicznego, wykonawczego dla rozbudowywanej szkoły. 

Możliwe jest w tym budżecie gminy, zapisanie środków, które pozwolą wybudować  

i wykończyć w tej kadencji nowy obiekt szkolny i rozwijać tam szkołę  z każdym rokiem  

o jedną klasę, przekonując rodziców dzieci od 1 roku do 5 lat, że warto nawet tych rodziców, 

którzy mieszkają na Zapłociu, na Brzezówce przy E-4, za torami i za firmą Weldon,  

w kierunku Czekaja, żeby zapisali swoje dzieci do tej szkoły bo standard jest odpowiedni do 

szkoły w Lubzinie, czy w Czekaju. Ale aby się tak stało trzeba zaciągnąć pożyczkę w banku 

bo gmina nie ma dzisiaj wolnych środków w wysokości ok. 2 000 000 zł. Przyznaję, że nie 

ma żadnych podstaw do kalkulowania tej ceny bo dziś nie mamy kosztorysów 

inwestycyjnych ale zakładam, że to byłaby gdzieś taka kwota i mogę zapewnić Wysoką Radę, 

że w ciągu 10 lat z oszczędności na stopniu organizacyjnym szkoły tą inwestycje spłacamy. 

Więc jest to projekt, który sam się sfinansuje a przyniesie w efekcie rozwój dla miejscowości 

bo jeśli wielu młodych ludzi zobaczy, że buduje się skrzydło szkoły, że jest budynek 

wielofunkcyjny to na pewno po to, żeby go wykończyć, żeby za rok, dwa była szkoła  

w pełnym wymiarze sześcioklasowa. Jeżeli zdecydują się do tej szkoły zapisać swoje dzieci 

to może niektórzy zdecydują się też na budowę domu na działce rodziców, a nie budować 

swój dom koło Dębicy czy koło Ropczyc, więc to jest aspekt społeczny. Aspekt edukacyjny 

dla dzieci jest oczywisty albo pozostawiamy w sensie strukturalnym tą szkołę tak jak  jest 

dzisiaj i po prostu będzie marazm, przynajmniej przez 4 lata i być może dalej albo ktoś za 

cztery lata podejmie na nowo opcję rozbudowy, rozwoju tej szkoły albo likwidacji tej szkoły. 

Ja sobie nie wyobrażam, że ta szkoła w tym obiekcie będzie trwała, trwała, będzie wieczna do 

emerytury dzisiaj pracujących tam pracowników. Nauczyciele i dyrekcja tej szkoły musi 

zrozumieć, albo dobro szkoły, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości to zadaliście pytania na 

spotkaniu, które odbyło się w piątek, ja na nie odpowiem ale i dzisiaj tą wypowiedzią 
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wprowadzając ten projekt uchwały też po części odpowiadam, że nie stanie się krzywda 

nauczycielom jeśli dostaną decyzje burmistrza o zmianie warunków pracy, czyli gdzie indziej 

ale nie płacy. Natomiast absolutnie do szkoły publicznej ale prowadzonej przez inny organ 

możemy zatrudnić równie dobrze wykwalifikowanych nauczycieli z uprawnieniami ale na 

innej umowie, za inne środki finansowe. Będzie to w zgodzie z zasadami sprawiedliwości 

społecznej, jeśli ucząc w klasie 8 czy 10 dzieci pani profesor, która będzie wprowadzała się 

do tego zawodu z dobrymi teoretycznymi kwalifikacjami będzie zarabiała średnio miesięcznie 

3 000 zł a nie średnio miesięcznie 5 000 zł. I tu jest ta różnica oszczędności, ona też wynika  

z innych uwarunkowań związanych ze szkołami na Czekaju i w Lubzinie. Nie będę rozwijał 

tej analizy, która jest możliwa do przedstawienia w węższym gronie, gdyby tego typu pytania 

padły. Wysoka Rado wnoszę więc, aby Wysoka Rada to przeanalizowała bo jeśli podejmiemy 

decyzję na tak, zgodnie z autopoprawką i projektem podstawowym to rozpoczynamy 

procedurę. Ta procedura dopiero mówi o tym, że występujemy do kuratora o pytanie, o opinię 

do naszej uchwały, występujemy do związków zawodowych, informujemy nauczycieli, 

informujemy środowisko. Można odwrotnie ale ustawa w swojej procedurze jest 

jednoznaczna. Decyzja zaczyna się od woli rady a nie od dyskusji z rodzicami, chociaż taką 

dyskusję absolutnie poprzedziłem przedstawiając swoją wizję przedstawicielom wsi, 

sołtysowi i radnemu bo albo szanujemy te funkcje publiczne w każdej miejscowości  

i w każdym osiedlu albo mówimy, że przedstawiciel miejscowości taki jak sołtys i radny nas 

nie interesuje, nie obchodzi. Mnie obchodzi i uważam, że od takich osób zaczynamy tą 

dyskusję, dopiero później przedkładamy ją na zebraniu wiejskim, które ma wyznaczony swój 

harmonogram, datę i na tym zebraniu będę przedstawiał pewnie w jeszcze większych 

szczegółach ten projekt pod warunkiem, że dziś Wysoka Rada się przychyli i go przegłosuje.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy z uwagi na to, że opinia komisji oświaty została już 

przedstawiona trzeba ją Wysokiej Radzie przypominać. Nie zgłoszono konieczności 

ponownego odczytania opinii. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, 

Wysoka Rado. Wielu z nas pełni funkcje radnego dwie, trzy a może nawet cztery kadencje  

i pamięta, że poprzednie dwie kadencje które pełniłem zawsze na tych posiedzeniach sesji 

była stawiana sprawa budowy szkoły podstawowej dla Brzezówki, ponieważ szkoła jest 

jednym z elementów rozwoju kulturalnego środowiska, szkoła środowiskowa. Patrząc na te 

dzieci a pracowałem niedaleko jak przychodziły do Paszczyny lub idąc do innych szkół często 

zmoknięte i niekorzystające z zajęć pozalekcyjnych ze względu na to, że drugi raz nie szły do 

tych szkół starałem się, aby przynajmniej tą szkołę w jakiejś niedalekiej odległości 

wybudować. Otwarła się taka furtka w dobie współczesnej. Jest to szkoła, która nie będzie 

obciążać rodziców, a więc nie będzie to jakieś czesne, jakieś wpisowe lub jakieś inne 

dodatkowe opłaty. Jest to szkoła niepubliczna o charakterze publicznym czyli inaczej jest to 

szkoła, która będzie gwarantować uczniom takie same warunki jak w dobie obecnej.  

W związku z czym bardzo serdecznie dziękuje burmistrzom za podjęcie takiej możliwości bo 

ta uchwała będzie intencyjną i podlegającą dalszej dyskusji, obróbce w środowisku, jak 

również na szczeblu gminy. Dlatego przychylam się do głosowania za tym projektem 

uchwały i proszę również radnych o położenie ręki na sercu i również według własnego 

uznania zagłosowanie za tą uchwałą lub jeśli ktoś uważa, że nie to nie. Moim marzeniem by 

było jeśliby taka szkoła powstała o takich parametrach i z takim wyposażeniem. 

 

Pan Piotr Żurek – sołtys wsi Brzezówka – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka 

Rado. 16 lutego była rada sołecka powiększona o matki, które mają dzieci w naszej szkole. 

Były omawiane sprawy wiejskie a zarazem były omawiane właśnie sprawy budowy naszej 
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szkoły. Po sprawach wiejskich sytuację przedstawił bardzo dokładnie pan radny 

Nowakowski, szczegółowo przedstawił sprawę budowy szkoły w Brzezówce. Potem była 

dyskusja, każdy mógł się wypowiedzieć i wypowiedział się. Następnie każda jedna osoba czy 

to  z rady sołeckiej czy zaproszona wypowiadała się czy jest za budową tej szkoły. Wszyscy 

opowiedzieli się za, przy jednej osobie wstrzymującej. (Głosy publiczności - co pan 

opowiada, wszyscy byli za. Pan Piotr Żurek  - wstrzymująca była jedna. Głosy publiczności - 

kto się wstrzymał? Pan Piotr Żurek  - (…). Głosy publiczności - a skąd. Nikt się nie 

wstrzymał). Pan Piotr Żurek - Wysoka Rado 17 lat czekaliśmy od powstania fundamentów 

pod szkołę, ciągle byliśmy spychani na bok bo była w potrzebie ta szkoła, bo była w potrzebie 

ta wieś. Tak nas spychano aż do momentu ubiegłego roku. Burmistrz podjął decyzję budowy 

budynku wielofunkcyjnego. Wielu ludzi oczekiwało, że to będzie szkoła, burmistrz natomiast 

przedstawiał sprawę, że nie ma na tyle pieniędzy tylko na razie powstanie budynek 

wielofunkcyjny i taki jest. Prawdopodobnie jest taka rzecz, że na tym budynek piętrowy nie 

byłby przystosowany, ponieważ są nieodpowiednie fundamenty. Panowie, nie 17 lat tylko 40 

lat czekamy na tą szkołę. W Brzezówce nie ma nic tylko byle jaki sklep GS-owski  

i faktycznie jest potrzeba tego budynku. Jeśli to jest szkoła publiczna nie widzę przeszkód, 

tylko cieszyć się. Jeszcze jedno chcę zaznaczyć, że jako sołtys 90% przeszedłem przez wieś 

rozdając nakazy podatkowe. Staram się prawie w każdym jednym domu zabierać głos, że 

będzie taka inwestycja i zapraszam na zebranie wiejskie 15 marca o 15.30. Mówię to ustami 

ludzi, ludzie cieszą się, że wreszcie będzie budowa budynku wielofunkcyjnego. Panie 

Burmistrzu cieszą się ale i nie wierzą, że taki cud może powstać. Tak trzeba powiedzieć. 

Ludzie mają nadzieję, że w końcu.  Panie burmistrzu nasza wioska liczy blisko 1 200 

mieszkańców. Jest kilka wiosek mniejszych od Brzezówki i naprawdę należy nam się to, że 

szkoła powstanie w środku wsi, będzie przedszkole. Dzieci, młodzież przychodzą do sołtysa  

i pytają się dlaczego oni nie mają boiska. U nas nie ma boiska bo to boisko co jest ono nie jest 

nasze, tam  nic nie można zrobić. Młodzież chce grać w piłkę, chce rozgrywki robić, nie 

mamy nic. Dlaczego tutaj opory, dlaczego jest wątpliwość. Nas nie interesuje dalsza sprawa 

organizacyjna szkoły. Nas mieszkańców interesuje budynek i przedszkole, żebyśmy to mieli 

dla swoich dzieci, żeby młodzież, która dojrzewa i będzie zawierać związki małżeńskie, żeby 

nie uciekała z Brzezówki do Lubziny, do Zawady, do Nagawczyny czy do Witkowic  a gdy 

będzie szkoła to będzie wizja rozwoju. 

 

Radny Pan Dariusz Skórski – ta propozycja uchwały była przedmiotem opinii, gdzie 

wypowiadaliśmy się, również głosowałem pozytywnie za tą opinią, za tą uchwałą  

i zobowiązałem się, że dzisiaj też będę głosował za. Powiem dlaczego, przede wszystkim 

dobro dziecka, tutaj było przedstawiane, że to będzie szkoła publiczna. Z całą mocą trzeba 

podkreślić, będę jeszcze raz chciał usłyszeć te słowa pana burmistrza, że to będzie szkoła 

publiczna. Dlaczego o to pytam? Tutaj są mieszkańcy Brzezówki, oni obawiają się tych opłat, 

tego czesnego. Tutaj każdy wielokrotnie podkreśla, że tych opłat nie będzie. Część z tych 

mieszkańców do mnie zadzwoniła bo mnie też znają, wszedłem dzisiaj na internet, na stronę 

Weldonu, tam nie ma mowy o publicznej szkole, co było mówione na komisji, tylko pisze 

szkoła niepubliczna, gdzie czesne wynosi 400 zł w przypadku dzieci nieświetlicowych, 500 zł 

w przypadku dzieci świetlicowych, stąd są obawy tych mieszkańców. Podkreślmy jeszcze raz, 

że ta szkoła będzie bezpłatna, że będzie to szkoła publiczna a jedynie prowadzenie będzie 

przekazane czy to firmie Weldon czy stowarzyszeniu z Ropczyc. Jeśli tych obaw 

mieszkańców nie będzie na pewno wszyscy się będą cieszyć, że ta szkoła w ich miejscowości 

powstanie. Ja namawiam też do głosowania za tą szkołą i to będę czynił tak jak obiecywałem. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zacznę od 

ostatniego pytania pana radnego Skórskiego, czy szkoła będzie publiczna czy niepubliczna. 



11 

 

Jeszcze raz proszę pochylcie się nad tytułem pierwszego wzoru projektu przedłożonego wam 

7 dni temu, żeby nie było dyskusji, że może się poprawiliśmy, nie. W tytule pisało wyraźnie  

i pisze, tak podstawowego projektu uchwały jaki i autopoprawki - publiczna. Czy dzisiaj 

będzie to na terenie miasta i gminy po raz pierwszy publiczna szkoła, publiczna placówka? 

Szkoła tak ale nie placówka. Mamy dzisiaj do czynienia z niepublicznym przedszkolem 

prowadzonym przez osobę prawną siostry zakonne i jeśli uważacie, że jest tam źle 

prowadzone albo problemy są finansowe czy organizacyjne zapytajcie siostry lub rodziców 

dzieci. Podobnie dawałem już przykład wcześniej prowadzonej publicznej szkoły muzycznej 

przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Jeszcze raz podkreślam, nie było mowy 

przy tym projekcie, nazywam ten temat projektem  o tym, że to będzie prywatna szkoła. 

Oczywiście łączyliśmy to w projekcie uchwały z firmą Weldon ale to wcale nie znaczy, że 

rozmawiałem z firmą Weldon na zasadzie, że będziecie prowadzić prywatną szkołę. Firma 

Weldon prowadzi prywatną szkołę ale rozmawiamy czy nie moglibyście prowadzić szkoły 

publicznej a być może i publicznego przedszkola w Lubzinie przez waszą prywatną firmę, 

łącząc przy okazji segment inwestycyjny w ramach ustawy o której wspominałem, 

wykorzystując ich kapitał, możliwości, doświadczenie itd. To absolutnie wcale nie znaczy, że 

to Weldon będzie, jeśli przegłosujemy tą uchwałę tą osobą prawną, która by prowadziła tą 

szkołę. Może to być tak, że Weldon buduje ten segment ale wcale nie będzie prowadził, może 

tak być, że rzeczywiście będzie prowadzącym ale absolutnie mówimy cały czas publiczną 

szkołę. Pan sołtys mówi 40 lat czekamy na tą szkołę, to prawda, tylko panie sołtysie tak się 

złożyło od ostatnich chyba 10 lat, że w Polsce zlikwidowano 3 000 szkół o wiele większych, 

szkół, które miały nawet 100 dzieci. Jeszcze niedawno, bo chyba 2 lata temu Wysoka Rada 

Miejska w Dębicy też procedowała nad uchwałami, które zmierzały do likwidacji szkoły  

w kierunku Stasiówki, gdzie uczyło się 120 dzieci. Ostatecznie do rozwiązania tej szkoły nie 

doszło ale przecież w naszym pobliżu takie szkoły były likwidowane jak nasza jeszcze 

niedawno w gminie Iwierzyce i te szkoły zostały zlikwidowane pomimo dwu, trzyletniego 

procesu w sądach administracyjnych pomiędzy mieszkańcami a samorządem, które 

oczywiście samorząd ostatecznie wygrał siłowo. Mówiliśmy, nie chcemy jej likwidować  

z uwagi na to, że rzeczywiście wieś jest duża i rzeczywiście można to inaczej ułożyć. Nie 

było podłoża organizacyjnego i finansowego dla podjęcia tej decyzji o której pan sołtys 

mówi, że jeśli się to ziści to będzie to cud. To podłoże organizacyjne to macie rację, najpierw 

budynek wielofunkcyjny bo on daje bazę i podstawę. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli czy 

budować nową szkołę od podstaw ja bym pewnie powiedział nie bo kosztowałaby 4 000 000 

ale ponieważ jest nieruchomość, jest obiekt wybudowany w połowie można go 

wykorzystywać, jest infrastruktura, nawet jeśli nie jest oddana to będzie, o tym świadczą 

zapisy budżetu, który Wysoka Rada przyjęła. Czas szybko płynie, wrzesień 2016 rok to 

bardzo szybko. Mieszkańcy mają prawo panie sołtysie, panie radny nie ufać nam, nie wierzyć 

bo jeśli te zadania nie były zrealizowane przez tyle lat to niby dlaczego mają w to uwierzyć, 

ja to rozumiem. Absolutnie rozumiem, że w tej sytuacji trzeba coś udowodnić, pokazać  

i powiedzieć a co wy teraz i daję ten czas kadencyjny, mówię, że jeśli teraz to zrobimy to 

przed końcem kadencji ludzie zobaczą, że mieliśmy szczere, dobre zamiary dla miejscowości, 

dla dzieci. Jeśli tej decyzji teraz nie podejmiemy to za rok nie wiem czy zdążymy wprowadzić 

cały projekt do końca, żeby fizycznie szkoła się rozwijała i obiekt tej szkoły stał. Wydaje mi 

się, że absolutnie nie ma tu złych intencji, przynajmniej ja jej nie mam i nie sądzę, żeby je 

miała Wysoka Rada. Myślę, że jest to projekt dobrze przemyślany aczkolwiek  

w szczegółach trzeba go dopracować. Mamy na to trochę czasu, co nie znaczy, że sprawy 

proceduralne są bagatelizowane. Kilka dni tylko dyrektor zespołu oświaty pan Stanisław 

Mazur ma na to by wystąpić do kuratora, by wystąpić do związków nauczycielskich, by 

poinformować w szczegółach pracowników dzisiejszej szkoły. To jest taki tryb i taka 

procedura ale generalnie na podjęcie ostatecznej decyzji mamy całe 6 miesięcy. Absolutnie na 
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zebraniu wiejskim na którym postaram się na pewno być jeśli byłoby tak, że z jakichś 

powodów jednak większość, która będzie na tym zebraniu powie nie to ja jestem demokratą, 

szanuje. Jeszcze raz stanę przed Wysoką Radą i powiem słuchajcie, jaki mamy powód, 

uszanujmy taką wolę mieszkańców, jeśli taka jest wola to ja tylko się cieszę bo mam mniej 

pracy, mniej obowiązków na głowie bo przecież z tą decyzją pozytywną wiążą się określone 

prace organizacyjne, problemy finansowe problemy też i kadrowe bo jak by nie było trzeba 

się dogadać z dyrektorem szkoły, gdzie będzie pracował, z pracownikami szkoły, trzeba 

zatrudnić nowych nauczycieli, trzeba to wszystko zorganizować pod kątem prawnym, trzeba 

przygotować projekty techniczne, uzyskać formalno-prawne pozwolenia, których jest sporo, 

trzeba się dogadać nad koncepcją analizy finansowej na inwestycję. Same problemy ale 

chcemy je wziąć na barki i z nimi się zmierzyć i udowodnić, że na koniec kadencji 

rozwiązaliśmy kolejny problem nierozwiązywalny wydawałoby się przez 40 lat jak 

powiedział sołtys Żurek. Ja wnoszę, żeby Wysoka Rada, tak jak mówił to również pan radny 

Nowakowski podejmowała absolutnie decyzję samodzielnie, bez presji burmistrza, bez presji 

sołtysa i bez presji publiczności, która tu jest i słucha i bardzo dobrze. Jaką decyzje 

podejmiecie to będziemy ją realizowali, jaka ona będzie. 

 

Przewodniczący Rady – jako przewodniczący klubu, który działa przy Wysokiej Radzie 

pragnę dla publiczności, dla przewodniczących zarządów osiedli, dla sołtysów przedstawić 

opinie naszego klubu, który dwukrotnie spotykał się i między innymi analizował projekt tej 

uchwały. Chcę podkreślić, że wzbudzał wiele emocji i kontrowersji. Kiedy radni z naszego 

klubu zarzucali panu burmistrzowi, że ta inwestycja nie była przewidziana w naszym 

programie wyborczym jednak jest wprowadzana, skąd wziąć pieniądze czy nie odbędzie się to 

kosztem innych miejscowości. Myślę, że burmistrz na tyle przekonał w dyskusji radnych, że 

podjęliśmy decyzję, że klub jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Pozostawiam decyzję 

Wysokiej Radzie.  

 

Uchwała w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezówce 

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

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gnojnicy 

Dolnej oraz Gimnazjum  w Gnojnicy Dolnej imienia św. Maksymiliana Kolbe - Dyrektor 

Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – pan Stanisław Mazur.  

Proponowana uchwała dotyczy nadania imienia. W § 1 nadaje się Szkole Podstawowej  

w Gnojnicy Dolnej oraz Gimnazjum Gnojnicy Dolnej imię św. Maksymiliana Kolbe. § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. § 3.Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia uroczystego nadania imienia. Imię jest nadawane na 

wspólny wniosek. Już nie po raz pierwszy imię było nadawane i taka uchwała była 

podejmowana na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, tutaj 

Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej. Przygotowania do nadania szkole imienia rozpoczęto już 

od września 2012 roku, czyli dosyć wcześnie. Wtedy to ustalono listę kandydatów na patrona. 

W ciągu roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014 czyli w ciągu dwóch lat szkolnych 

organizowane były lekcje, spotkania i wystawy poświęcone przybliżeniu sylwetek 

kandydatów na patrona. We wrześniu 2014 roku rodzice, uczniowie i nauczyciele jak również 

dyrektor szkoły dokonali ostatecznego wyboru patrona. W obecnym roku szkolnym 

2014/2015 trwała praca wokół postaci św. Maksymiliana Kolbe i reprezentowanych przez 

niego wartości. 

Uchwała w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gnojnicy Dolnej oraz Gimnazjum   

w Gnojnicy Dolnej imienia św. Maksymiliana Kolbe została podjęta przy: za – 18 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej  

w Ropczycach, działka 3004 - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgodę na nabycie udziału ½ części w nieruchomości 

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

działka ewidencyjna nr 3004 o powierzchni ogólnej 20 arów 28 m2, z przeznaczeniem do 

zasobu nieruchomości. Działka położona jest przy ul. Skorodeckiego w obszarze objętym 

scaleniem i podziałem, w ½ części stanowi własność gminy Ropczyce, w pozostałej ½ części 

jest własnością osób fizycznych, którzy wyrazili zgodę na sprzedaż swoich udziałów na rzecz 

gminy Ropczyce. Nabycie tej części od osób fizycznych umożliwi gminie swobodne 

dysponowanie całą nieruchomością. 

 

Radny pan Edward Marć – przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 roku po 

analizie i dyskusji, w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał  

w sprawach: projekt 4.8 dotyczy nabycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 

3004, projekt 4.9. sprawa nabycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 

(ARRIVA) dotyczy dworca PKS. 

 

Uchwała w sprawie  nabycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 3004 została 

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

 

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości położonej  

w Ropczycach (ARRIVA) - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

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

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, o powierzchni ogólnej 1 ha 

43 ary 64 m2, objętej księgą wieczystą nr 11637/4, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 

obrębu Ropczyce, jako działki 793/6, 793/11, 793/10, 793/4. Jest to działka położona przy ul. 

Zielonej i ul. Grunwaldzkiej na której znajduje się dworzec PKS oraz pomnik Króla 

Kazimierza Wielkiego. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem 

wieczystym Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA. 

Rozmowy z tą spółką na nabycie działki zabudowanej pomnikiem nie przyniosły żadnych 

rezultatów. Użytkownik wieczysty zamierza ogłosić przetarg na całą nieruchomość, która jest 

objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i być może będzie możliwość 

zorganizowania na pozostałej części dworca do obsługi oraz targowiska do sprzedaży płodów 

rolnych na które można będzie uzyskać dotację z programów rządowych. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - chciałbym rozszerzyć informację pana kierownika 

Krzycha dlatego, że są również sołtysi, przewodniczący osiedli chciałbym, żeby trochę więcej 

wiedzieli dlaczego jest ten projekt uchwały, ważny projekt uchwały dlatego, że on z jednej 

strony generuje jednak po stronie gminy określone zobowiązania, gdybyśmy zdecydowali się 

złożyć naszą ofertę w przetargu o którym kierownik referatu pan Krzych mówił, że firma 

zapowiada, takie rozmowy prowadziliśmy od kilku miesięcy z firmą, że rozważy publiczną 

sprzedaż całej tej nieruchomości, która ma powierzchnię jak zapisano na odwrocie tego 

projektu uchwały około 1 hektar 40 parę arów w publicznym przetargu. Teraz jest takie 

pytanie czy miasto odstąpi od bycia właścicielem tej nieruchomości. Mówimy właścicielem 

bo wieczyste użytkowanie to jest w zasadzie bardzo mocna forma własności 99 lat  

i w zasadzie nawet przekwalifikowanie wieczystego użytkowania we własność nie nastręcza 

aż tak wielkich problemów finansowych i organizacyjnych. Czy też chcemy jako miasto 
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oddać sprawę czyli niech kupuje kto chce, oczywiście teren jest chroniony szczegółowym 

planem zagospodarowania ale szczegółowy plan zagospodarowania już ma parę lat i też nie 

wiemy czy ktoś, kto będzie nowym właścicielem, czytaj wieczystym użytkownikiem ale  

w uproszczeniu właścicielem nie podejmie zmiany funkcji dla tego terenu siłowo tzn. zawsze 

każdy plan można podważyć idąc do sądu mając inne wizje i mając argumenty ku temu. Ja 

sugeruję, że byłoby dobrze byśmy rozważyli złożenie oferty i kupno tej nieruchomości. 

Dzisiaj gdyby ktoś pytał skąd pieniądze powiem nie mamy pieniędzy. Gdybyśmy złożyli 

ofertę i oferta została pozytywnie rozpatrzona to podejmując się notarialnej umowy kupna 

musielibyśmy przedłożyć Wysokiej Radzie wniosek o zadłużenie gminy na tą kwotę ale moja 

wizja w tym zakresie jest taka, że w ciągu tej kadencji to co byśmy pożyczyli na kupno tej 

działki moglibyśmy w dużym procencie oddać. Na tym terenie, gdybyśmy byli właścicielem 

jako gmina powinniśmy podjąć dyskusję o innej funkcji dla tego terenu niż przewiduje 

obecny szczegółowy plan zagospodarowania, prawo miejscowe. Być może, przynajmniej jest 

taka moja wizja na części tego terenu należałoby dopuścić partnerstwo publiczno-prywatne ze 

sklepami, z usługami z przygotowaniem pod względem formalno-prawnym, że jest zgoda, 

pozwolenie na tego typu obiekty. Łączyć funkcję transportową przebudowując zupełnie 

inaczej podjazdy dla komunikacji osobowej i sam dworzec. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że jest 

on obiektem, skorupą, który nie przynosi chluby, chwały wizerunkowi Ropczyc, wręcz 

odwrotnie. Pewnie jego rozbiórka byłaby nieodzowna i pewnie nowy, mniejszy obiekt  

w zupełnie innym miejscu ale w tym obszarze byłby konieczny do koncepcyjnego ustalenia. 

Wydaje się, że można znaleźć partnerów nie tylko w Ropczycach czy nawet poza 

Ropczycami, którzy częściowo sfinansowaliby zakup tej działki przez gminę dając zgodę na 

lokalizację innych usług. Wydaje się, że możliwa jest wizja otrzymania znaczącej dotacji  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę targowiska miejskiego, które 

przewidziane jest w tej perspektywie finansowej z dotacją do ok. 1 000 000 zł pod warunkiem 

przedstawienia własności i właściwej lokalizacji. Właściwa lokalizacja to definicja, która 

określa akurat dobrze tą działkę. Nie będę rozwijał kwestii targowiska bo Wysoka Rada, 

sołtysi i przewodniczący osiedli wiedzą. Ale też absolutnie byłoby według mojej oceny 

miejsce by rozważać w przyszłości zmianę lokalizacji budowy, rozbudowy biblioteki nie  

w tym miejscu gdzie dziś a właśnie w tym. To jest wszystko wizja o której można 

dyskutować ale dopiero wtedy, gdy w ogóle firma ARRIVA, tu chce powiedzieć, że jest to 

firma dzisiaj o kapitale angielsko-niemieckim, gdyż spółka ta jest zarejestrowana z siedzibą  

w Londynie ale jest jedną z wielu spółek własnością niemieckiego banku Deutsche Bank. 

Kapitał absolutnie międzynarodowy, którego nie interesuje funkcja społeczna, taka jaka dla 

nas jest ważna by ten teren nadal był centrum logistyki pasażerskiej, by nie było tak  

w Ropczycach jak jest dziś, że na różnych ulicach w różnych miejscach zatrzymują się różne 

kursy busów, autobusów i na dobrą sprawę człowiek nie może pójść w jedno miejsce, 

poczekać godzinę i wiedzieć, że jak się spóźnił na jeden autobus to przyjedzie inny w tym 

samym kierunku, być może inny przewoźnik ale go zabierze, bo trzeba ganiać po Ropczycach 

i szukać gdzie te busy, autobusy się zatrzymują. Dzisiaj niektórzy przewoźnicy po prostu nie 

dogadali się z ARRIVĄ i nie mają tam prawa wjazdu, co jest też elementem konkurencji, 

wypychania konkurenta z terenu powiatu, jeśli chodzi o transport autobusowy. Wysoka Rado, 

na tym etapie mamy za mało danych, pierwszy ruch jest taki - wola rady, że możemy złożyć 

ofertę jeśli taki przetarg publiczny zostanie ogłoszony. Jeśli złożymy i oferta zostanie przyjęta 

to najprawdopodobniej przedłożę Wysokiej Radzie drugi projekt uchwały, który będzie 

zmierzał do zmian w budżecie. Wtedy dopiero okaże się czy ta nasza analiza, te nasze wizje 

zderzą się z możliwościami gminy i czy podejmiemy taką decyzję i ta decyzja będzie tak 

naprawdę ostateczna. Wizja innego zagospodarowania tego terenu to jest cała kadencja, być 

może mało ale jest to jeden z rejonów Ropczyc, który jest nieuporządkowany, wymaga 

decyzji, wymaga ponownej analizy czy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego 
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podjęty przez Wysoką Radę 7-9 lat temu w dzisiejszych warunkach jest dobry, czy nie trzeba 

go zmieniać po to by dostosować potrzeby ludzi do różnych oczekiwań i wymogów. 

Rozszerzyłem, żeby było trochę więcej informacji w obiegu na ten temat, żeby nie budzić 

znowu jakichś tam kalkulacji jak w przypadku szkoły w Brzezówce, gdzie kilka pytań 

otrzymałem na piśmie od nauczycieli, którzy napisali, że pytają mnie czy jest prawdą, że 

generalnie w tym całym projekcie chodzi o to, aby ten budynek obecny z nieruchomością 

sprzedać firmie, być może Weldon. Jeszcze raz odpowiadam nauczycielom nie, nie chodzi  

o to, w ogóle nie mamy takiej myśli, w ogóle się nad tym nie zastanawiałem co z tą 

nieruchomością i z tym starym obiektem, pewnie wieś podpowie co z tym zrobić. Tak samo  

z góry dzisiaj uprzedzam wszelkie ewentualne informacje, które mogą się pojawić, że gmina 

chce kupić, by znowu komuś odsprzedać. Jeśli odsprzedać to część, jeśli odsprzedać to 

najpierw wziąć pod uwagę sprawy infrastruktury publicznej potrzebnej całej społeczności jak 

absolutnie dworzec autobusowy ale w innym wymiarze, jak absolutnie kulminacji w tym 

miejscu całego ruchu przewozowego dzieci, młodzieży, ludzi, busowego, autobusowego. Pod 

uwagę będziemy brać targowisko być może biorąc pod uwagę, że jest tam miejsce, skupisko 

przemieszczających się ludzi, inne obiekty publiczne typu biblioteka co nie znaczy, że na 

pewno bo absolutnie w gronie rady czy komisji odpowiednich na ten temat dyskusji 

szczegółowych nie było więc nie jestem upoważniony do kierowania wizji jednoznacznych. 

Dziękuję za wysłuchanie, jest to rozszerzenie  uzasadnienia do tego projektu uchwały. 

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ropczycach (ARRIVA) została 

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

 

4.10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok -

przedstawiła p.Beata Malec – skarbnik gminy Ropczyce. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie gminy Ropczyce na 15 rok. Wprowadza się po 

stronie dochodów budżetu zwiększenie w kwocie 27.700 zł. Tabela 1 wprowadza 

szczegółowe rozpisanie – co dotyczy działu oświata. Są to wpływy od jednostek 

zewnętrznych za wykorzystaną energię elektryczną i cieplną. Zwiększa się również wydatki 

budżetu 15 roku o  kwotę 27.700 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki jednostek 

oświatowych. Tabela 2 przedstawia szczegółowe rozpisanie działu, rozdziałów, paragrafów 

wydatków. Proponuje się również przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na 

kwotę 212 220 zł. Najważniejsze zwiększenia dotyczą rozbudowy budynku OSP Mała kwota 

4 920 zł, 25 500 zł na zadaniu rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. 

Zmniejszenie na odbudowie trybun stadionu sportowego i zwiększenie na remoncie krytej 

pływalni w Ropczycach kwota 69 000 zł. Również są tutaj przesunięcia związane ze zmianą 

klasyfikacji budżetowej.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok została podjęta przy: za 

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

 

4.11. Projekt uchwały w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Ropczyce - przedstawiła p.Beata Malec – skarbnik gminy Ropczyce. 

Projekt uchwały dotyczy zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ropczyce.  

W związku z wprowadzonymi wcześniej zmianami budżetowymi na zadaniu rozbudowa 

Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy 

finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej zwiększa się zakres wykonywania na tym przedsięwzięciu o kwotę 25 500 zł. 

Zakres obejmuje wykonanie monitoringu na obiekcie szkoły. W związku z tym zwiększa się 
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limit wydatków na 2015 rok o kwotę 25 500 zł. Zgodnie z tymi zmianami załącznik 

przedstawia zwiększone limity wydatków.  

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została 

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

 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje dla radnych:  W materiałach na dzisiejszą sesję 

Rada otrzymała informację, której obowiązek przedłożenia wynika z Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara 

ograniczenia wolności poprzez prace społeczno-użyteczne. Zespół Oświaty przedłożył 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Ropczyce w 2014 roku, dla 

zainteresowanych informacja do wglądu w Biurze Rady  

 

5. 

Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił burmistrz Ropczyc p.B.Bujak – 

Informacja z ostatniego miesiąca, bo sesja też ma tą funkcję, organizujemy ją raz w miesiącu, 

by można było poinformować, rozszerzyć informacje, dać podstawy do składania wniosków  

i pytań.  Z punktu widzenia organizacyjnego, informuję, że przebiega teraz procedura 

wyborów do samorządu podstawowego jakim jest sołectwo, jakim jest samorząd osiedli. 

Jesteśmy już po kilku zebraniach. Paru osobom mogę pogratulować i przedstawić je: pani 

Grażyna Madeja nowa sołtyska Małej, gratuluję i życzę dobrej współpracy z radą, Marek Fic 

ponownie sołtys Gnojnicy Woli, pani Ela Rachwał ponownie wygrała, pan Wiesław Strączek 

ponownie wygrał. Na razie tyle. Kolejny miesiąc i kolejne wybory. Ktoś może powiedzieć 

czemu nie robimy wyborów w jednym dniu, w niedzielę tak jak w wielu miejscowościach.  

W tej kadencji w połowie powinniśmy podjąć decyzję czy na przyszłą kadencję nie 

zmieniamy reguł prawnych, czy nie zrobimy tak jak w innych gminach. Trzeba to rozważyć. 

Wybór bezpośredni pozwala mieszkańcom przyjść, posłuchać informacji, zobaczyć fizycznie 

kandydata na sołtysa jednego, drugiego, zobaczyć kandydatów do rady sołeckiej. W tych 

wyborach w innych gminach - Ostrów, Wielopole - gdzie są wybory bezpośrednie i tak muszą 

zorganizować zebrania by wybrać rady sołeckie i rady osiedlowe gdyż one nie są wybierane 

w tym trybie. W tym trybie są tylko wybierani sołtysi i przewodniczący osiedli. Jest to koszt 

bo kilka godzin muszą komisje pracować trzeba im zapłacić, trzeba przygotować spisy 

wyborców itd. Sądzę, że w połowie kadencji panie przewodniczący, zaproponujemy dyskusję, 

poprzedzimy opiniami komisji właściwych i zdecydujemy czy pozostajemy przy tej regulacji 

prawnej jaka jest w naszej gminie czy uznamy, że jest większość pozytywów przy formule 

bezpośrednich i być może wówczas regulaminy i podstawy prawne przygotujemy.  

Jest teraz okres zimowy chociaż pogoda skłania ku wiośnie i w gminie pracujemy nad 

projektami. I w zasadzie większość zadań inwestycyjnych, które są zapisane w budżecie 

gminy uchwalonym przez Wysoką Radę miesiąc temu, jest rozpisanych w formie przetargów 

na różne projekty, w niektórych zadaniach jesteśmy już po przetargach, podpisaliśmy umowy. 

Można powiedzieć, że dotyczy to projektów przede wszystkim infrastruktury typu wodociągi, 

kanalizacja, uzbrojenie terenu. Są projekty, które kończymy z poprzedniej kadencji jak 

uzbrojenie terenu Pod pałacem, czy mówimy o formalno-prawnej sytuacji związanej  

z uzyskiwaniem pozwolenia na kanalizację osiedli Brzyzna, Granice. Kończymy też sprawy 

związane z  prowadzeniem proceduralnym i też fizyczne dokończenie rozbudowy wodociągu 

w Niedźwiadzie Górnej pod kątem zabezpieczenia wody dla oddawanego czy oddanego do 

użytku obiektu Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Przypominam, że z zadaniem  

w zasadzie się rozliczamy, w zasadzie jest oddane do użytku, mamy decyzję na użytkowanie, 

która pozwoliła wprowadzić po feriach dzieci do sali gimnastycznej, do sal dydaktycznych. 
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Przybyło tam 9 sal dydaktycznych, które w sposób kapitalny pozwoliły na rozprowadzenie  

w by była jedna zmiana, żadnych drugich nakładających się zmian, warunki dla dzieci tam się 

absolutnie poprawiły. Temat tej szkoły dalej będzie i tego terenu bo pozostaje on bez 

zewnętrznych boisk i kwestia kończenia projektu związanego ze szczegółowym planem 

zagospodarowania, projektowanym obiektem sportowym. To jest przed nami. I tak jak przy 

innych szkołach będziemy w tym roku podejmować się projektowania o ograniczonej 

powierzchni boisk sportowych. Wdrożyliśmy projektowanie budynku ochotniczej straży 

pożarnej co dotyczy Małej, dotyczy to budynku zaplecza sportowego w Gnojnicy Dolnej, 

dotyczy to również przygotowania do przetargu krytej pływalni o nowe funkcje typu jacuzzi, 

typu sauny, typu grota solna. Nie wiem co będzie ostatecznie realizowane bo to jest 

rozszerzenie zakresu remontu. Mogę przypuszczać, że uda się pani kierownik M.Bochenek 

wprowadzić do realizacji jacuzzi jako nowy element zlokalizowany pomiędzy płytkim 

basenem dziecięcym, a głębokim basenem. Natomiast kwestia dobudowy tej części, która by 

pozwoliła na zlokalizowanie z powierzchni plaż wejście do saun, mokrej i suchej, groty 

solnej, elementów związanych z nowymi biczami wodnymi  to zobaczymy. Projektujemy 

koncepcyjnie. Później będzie projekt techniczny. Sądzę, że decyzję podejmiemy w okolicach 

maja i czerwca i zobaczymy czy to się uda finansowo połączyć. Referat przygotowuje się do 

wdrożenia do realizacji etapami wykończenia budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce  

i drugiego etapu rozbudowy OSP Lubzina. Przygotowujemy się do złożenia wniosku na 

modernizację obiektów pod kątem drugiego etapu utworzenia żłobka. Gdyby wniosek, który 

jako gmina zamierzamy złożyć do 11 marca, został przychylnie zaakceptowany to będziemy 

wprowadzać do budżetu nowe zadanie projektowe i wykonawcze, adoptując lustrzane odbicie 

dzisiejszego żłobka pod funkcję żłobka co w efekcie mogłoby pozwolić na zwiększenie ilości 

dzieci przyjmowanych do żłobka od pół roku do trzech lat w granicach 25 dzieci i kolejne 

gwarantowane etaty dla pań w granicach sześciu, siedmiu, ośmiu etatów. To jest też 

informacja, że nie ma obawy, jeśli ktoś ma przygotowanie pedagogiczne z grupy 

wczesnoszkolnych, że znajdzie się w Ropczycach bez pracy. Jeśli nie przedszkola, to żłobek, 

to klasy zerowe, jest tu dość szerokie spektrum. Nie obawiam się, że braknie propozycji pracy 

dla już zatrudnionych nauczycieli i z tej obawy będą emocje w innych miejscach. Referat 

rozwoju przygotował wniosek do Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji, 

modernizację czyli kapitalny remont obiektów sportowych pod nazwą Orlik przy ul. 

Konarskiego czyli zespół szkół nr 2. Ten zakres remontu jest znaczący, sądziłem, że 

zmieścimy się w granicach trzystu, 350 tysięcy, zakres wnioskowy jest 2 razy większy. Jeśli 

będzie dotacja w 50%, bo może być z ministerstwa to jesteśmy w stanie to udźwignąć. Jeśli 

nie, wracamy z powrotem do kosztorysów i najprawdopodobniej zrobimy remont ale  

w ograniczonym zakresie. Będzie nad tym dyskusja. Bo na takie kwoty gdyby nie było 

wsparcia – nas nie stać. To jest zadanie, które jest przedmiotem uwagi referatów zajmujących 

się poszukiwaniem środków finansowych i rozwoju jak również przygotowujących sprawy 

techniczne, przetargowe. W ramach Referatu Rozwoju Gospodarczego wdrażamy 

przygotowanie do projektu boisk o nawierzchni sztucznej przy każdej szkole, tam gdzie ich 

nie ma. Bo w wymienionym zespole nr 2 czy Witkowicach te boiska są. Złożyliśmy wniosek 

lub jest gotowy na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni 

w Niedźwiadzie Górnej i tylko dotacja pozwoli na ewentualne przemieszczenie środków 

finansowych w budżecie czyli zmiany budżetowe i uruchomienie. Byłoby to pierwsze zadanie 

z programu, który chcemy zrealizować w ciągu 4 lat. Bo przy tej szkole projekt techniczny  

z pozwoleniem na budowę już jest, z ubiegłego roku. Drogi. Wdrażamy przetarg, na 

wyłonienie wykonawcy dla programu schetynówka czyli Gnojnica. Nie muszę rozszerzać 

tego pojęcia. Przypomnę, że na stole leży dotacja w wysokości 1.475.000 zł i tyle samo 

środków trzeba wygenerować z dochodów własnych by to zadanie uruchomić. Przetarg 

pokaże jaka to będzie rzeczywista kwota. Gdyby była kwota niższa to chwała Panu Bogu  
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i wykonawcom, którzy taką ofertę złożą, ale gdyby to była kwota wyższa albo dodam 

znacząco wyższa to panie sołtysie proszę się przygotować na spuszczenie tego zadania. Mam 

nadzieję, że to jest 2% niepewności. Zwykle wszystkie zadania do tej pory, które były 

przygotowywane były poniżej kosztorysów inwestorskich po otwarciu przetargów. Ale 

jednak chcę się zastrzec bo takie są realia. To jest maksymalna kwota, którą możemy wydać 

w dzisiejszych warunkach na drogi w jednej miejscowości w jednym roku. Przygotowujemy 

się już do następnego roku do złożenia wniosku na program rozbudowy i budowy dróg 

rządowy tzw. schetynówka bo to jest ostatni rok - przyszły rok, a złożenie wniosku do końca 

sierpnia w tej formule. Jeśli ten program będzie, to będzie już w innej formule. Jednym  

z zadań przygotowywanych jest droga Na kopiec, w jakiej skali i które przedsięwzięcie,  

w szczegółach nie będę rozwijał. Na komisjach - gdyby rada chciała wiedzieć. Jest to element 

tego projektu, który byśmy chcieli zdążyć przygotować. Jeśli nie zdążymy to być może inną 

drogę do rozbudowy. Przygotowywany będzie wkrótce przetarg na budowę o nawierzchni 

asfaltowej drogi Mała Granice. To jest odcinek drogi dość długi ponad półtora kilometra, 

przeplata się odcinkami drogi o własności nie naszej, nieruchomości nadleśnictwa. Prowadzę 

rozmowy z nadleśniczym o przygotowaniu środków i wspólnej inwestycji by w jednym 

czasie albo w niedługim czasie nadleśnictwo też wykonało tą drogę o nawierzchni asfaltowej. 

Będzie tam trochę problemów bo szerokość tej drogi nie jest za duża jeśli chodzi o własność 

gminy. Czy będzie zgoda tam gdzie są absolutnie wąskie gardła, właścicieli tych pól nie wiem 

ale mam nadzieję, że włączy się w to radny, którego o to proszę i pani sołtys – zadanie przed 

tymi naszymi współpracownikami i osobami publicznymi. Przygotowujemy inne też 

rozwiązania projektowe w ramach dróg, chodników i tu zlecone jest opracowanie ronda lub 

rozwiązania problemu komunikacyjnego w formie świateł, jeśli rondo nie zmieści się we 

własności, która byłaby do uzyskania na skrzyżowaniu ulic powiatowych  Witosa, 

Najświętszej Marii Panny i naszej ulicy, byłej E4, koło Zespołu Szkół i Powiatowego Urzędu 

Pracy. To jest dość newralgiczny odcinek. Wdrażamy projekty innych planowanych 

odcinków chodników, tu jest chodnik od CPN-u do ronda 650-lecia. I jest trochę różnych 

działań dotyczących projektów przede wszystkim w sferze oświetlenia ulicznego. Bierzemy 

pod uwagę i wnioski płynące i z zebrań środowiskowych tamtegorocznych, tegorocznych, 

uwagi radnych, wnioski. Tych działań jest sporo. Informuję Wysoką Radę, że odstąpiłem od 

promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego, która pozwala uzyskać 340 tys. na modernizację 

przejętego w roku  ubiegłym budynku po ośrodku zdrowia w Witkowicach na ulicy Kolonia 

pod funkcję obiektów socjalnych z uwagi na nieproporcjonalność dotacji do kosztów. Liczę, 

że może w przyszłym roku, jeśli wiele samorządów odmówi przyznania tak 

nieproporcjonalnej czyli niskiej dotacji w stosunku do kosztów i pozostaną niewykorzystane 

pieniądze, obudzi się sejm i ministerstwo infrastruktury, które kieruje tym wnioskiem  

i propozycja będzie lepsza. Dzisiaj nas nie stać na to żeby wyłożyć znacznie większą kwotę 

niż przyznana dotacja i przygotować kilka lokali socjalnych. Nawet dlatego, że przy naszej 

pomocy, mam nadzieję, że na koniec roku uruchomimy lokale TBS-owskie, które są formą 

pośrednią pomiędzy lokalami komunalnymi a socjalnymi w nowo budowanym bloku. Do 

tych mieszkań wstępnie wyznaczeni są przyszli lokatorzy – 8. Gdyby tak co roku, to 

poprawiamy warunki pozyskania mieszkania dla osób o określonych dochodach, niższych 

dochodach. I w szczegółach gdyby pytania dotyczyły dróg, ulic, chodników to będę 

wyjaśniał. W tym okresie niewiele było operacji notarialnych dotyczących kupna, sprzedaży 

nieruchomości. Małe skrawki nieruchomości sprzedaliśmy pod rozszerzenie  

i zagospodarowanie. Kupiliśmy kawałek, 9 arów, pod drogę, ul. Zielona, regulujemy sprawy 

zaszłe, to niestety kosztuje. Wydajemy decyzje administracyjne związane z warunkami 

budowy mieszkań, obiektów usługowo-handlowych. Najważniejszym przedsięwzięciem, 

które jest gdzieś dalej w naszej podświadomości to szansa na ewentualne wydanie już nie 

decyzji o warunkach zabudowy ale pozwolenia na budowę i to nie my ale powiat, pod dużą 
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budowę, która się nam marzy, dla budowy fabryki części do silników. Wciąż jest sprawa  

w toku, wciąż rozmawiamy, sądzę, że ostatecznie za 3 miesiące powiemy tak lub nie. Nawet 

jeśli ogłosimy przetarg na sprzedaż tych 7 hektarów to jeszcze to nic nie będzie znaczyło. 

Dopiero akt notarialny i pozwolenie na budowę to będzie zamknięcie tego tematu na tak lub 

wcześniejsza odpowiedź w postaci nieprzystąpienia do przetargu na kupno tych 7-miu 

hektarów przez firmę, z którą rozmawiamy, będzie znaczyło koniec tego tematu i będziemy 

proponować tą lokalizację innym firmom. Sprawy z zakresu szeroko rozumianej pomocy 

społecznej. Nie ma nic nadzwyczajnego, bieżąca, stała praca pracowników socjalnych, pana 

kierownika Rygla. Obrazowo, w lutym wydaliśmy dla: 64 osób zasiłek stały na kwotę 25,5 

tys. zł, 48 rodzin zasiłek okresowy na kwotę 22 tys. zł, 43 rodziny otrzymały zasiłki celowe  

w formie pieniężnej lub rzeczowej 11 tys.. W sumie 155 rodzin otrzymało wsparcie  

w miesiącu lutym na kwotę 58 tys. zł. To różne decyzje, w większości środki pochodzą  

z dochodów własnych i środki państwowe. W tym miesiącu świadczenia rodzinne zostały 

wydane na kwotę 726 tys. zł to są zasiłki rodzinne i 43 tys. zł 110 rodzin alimentacyjne 

wsparcie zasiłkiem. Zespół Oświaty, na bieżąco pracuje. Sporo różnych spraw bieżących. 

Powoli będziemy się już przygotowywać w działaniach na rzecz nowego roku szkolnego; bo  

i dzisiaj decyzje Wysokiej Rady dotyczące rekrutowania do przedszkoli czy też warunki 

pozyskiwania wsparcia z funduszu zdrowotnego to jest element naszej polityki dotyczącej 

oświaty. Wciąż poszukujemy rozwiązań dla tych miejscowości gdzie nie jesteśmy w stanie 

przyjąć wszystkich dzieci w wieku 4 lat do przedszkoli. A za 2 lata, 1 września będziemy 

mieli obowiązek przyjąć do przedszkoli wszystkie dzieci w wieku 3 lat jeśli rodzice taki 

wniosek złożą. Mamy te 2 lata na przygotowanie się na przykład jeśli chodzi o Niedźwiadę 

Górną, jeśli chodzi o Łopuchową, również i Gnojnica Wola, aczkolwiek tutaj jest szerokie 

spektrum różnych możliwości. Kultura. Luty – karnawał się kończył, kto miał życzenie mógł 

uczestniczyć w różnych imprezach w wiejskich domach kultury,  jak na zakończenie ostatków 

gdzie prezentowały się zespoły folklorystyczne, gdzie uczestniczyły również koła gospodyń 

wiejskich i lokalne osoby aktywne w dziedzinie kultury - wiejski dom kultury  

w Niedźwiadzie. Ubolewam, że trzeci wiejski dom kultury niestety jest bez szansy w tym 

roku na poważny remont kapitalny gdyż po raz trzeci nasz wniosek do ministerstwa kultury 

otrzymał podobną liczbę punktów. Panowie radni odpowiedź jest negatywna. Zatem 

wprowadzam wariant numer 2, pani kierownik inżynier Maria Bochenek wraz z zespołem 

przygotuje się do przedłożenia propozycji etapami modernizacji tego obiektu poczynając od 

tego roku a związanego na przykład z przebudową dachu wedle projektu, po to aby być może 

w ramach termomodernizacji można uzyskać było wsparcie na sprawy związane z wymianą 

okien, docieplenia tak wybudowanego stropu i dachu, docieplenia ścian zewnętrznych. 

Spróbujemy się posiłkować ewentualnie możliwością pozyskiwania takich środków. Też 

informuję przede wszystkim panią dyrektor biblioteki, że uważam, że termin opuszczenia 

lokalu i zamknięcia go pod potrzeby remontu to 1 czerwiec, najpóźniej 1 lipiec. Proszę 

powoli dostosowywać swoje działania i procedury do takich terminów. Sport. Wiele różnych 

działań. Informuję, że w najważniejszym, największym klubie, klubie miejskim „Błękitni” 

wymieniła się władza wykonawcza tego klubu. Dotychczasowy prezes zgodnie ze statutem 

nie mógł już kandydować na kolejną kadencję. Niestety aktywność obywatelska na zasadzie 

wspierania samorządu, bo powtarzam jest to klub miejski, w Ropczycach jest niewielka i nie 

znaleźliśmy nikogo chętnego kto by się społecznie podjął wziąć na swoje barki 

odpowiedzialność za prowadzenie tego klubu. Więc jakby trochę z przymusu ale trochę  

i z dobrej woli dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Adam Wojdon przyjął to na siebie  

a w roku ubiegłym już się do tego  przygotowywał, do tej funkcji, uczestnicząc we wszystkich 

meczach zewnętrznych piłkarzy, objeżdżając lokalne, w tym wojewódzkie boiska sportowe, 

zapoznając się z atmosferą, warunkami, wypatrując najlepszych zawodników, którzy kupieni 

pozwoliliby mu wprowadzić naszą drużynę do kategorii wyższej przynajmniej o jedną klasę. 
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Biblioteka. Luty jest miesiącem spokojnej pracy u podstaw, zachęcaniem czytelników na 

różne akcje, konkursy, spotkania by zwiększyć czytelnictwo. Wprowadzamy informatykę do 

biblioteki. Czasem radni uczestniczą w różnych spotkaniach za co dziękuję. Wysoka Rado,  

w ten sposób jest  złożone sprawozdanie z działalności gminy i jednostek organizacyjnych za 

ostatni miesiąc. Teraz pytanie czy chcecie żebym głosił szczegółową informację z tamtego 

roku trzech jednostek organizacyjnych, czy przeczytacie to w Biurze Rady. (Radni – 

przeczytamy.) Jeśli tak, to odsyłam wszystkich, również dziennikarzy do Biura Rady, 

sprawozdanie złożone szczegółowo przez dyrektorów Biblioteki, Centrum Kultury i Centrum 

Sportu. W tym roku, tak jak Wysoka Rada postanowiła, Komisja Rewizyjna obejmie kontrolą 

Bibliotekę od strony wydatkowania środków, w przyszłym roku będzie druga z jednostek 

organizacyjnych, by przez całą kadencję, raz w kadencji poddana kontroli szczegółowej była 

każda jednostka organizacyjna. Inna sytuacja jest w przypadku trzech spółek, których 

właścicielem jest gmina, tutaj taką rolę pełnią rady nadzorcze. W tych radach nadzorczych,  

w każdej radzie trzyosobowej dwóch przedstawicieli jest z samorządu, których wyznacza 

burmistrz. Dziękuję za uwagę, jeśli będą pytania odnośnie przedstawionych informacji to 

jesteśmy do dyspozycji.  

 

6. 

Radny p. Andrzej Rachwał –  Kiedyś tam wspomniałem o tym skrzyżowaniu i bardzo się 

cieszę, że to idzie do realizacji, możliwość rozwiązania komunikacyjnego skrzyżowania 

Najświętszej Marii Panny, Witosa i Mickiewicza bo jest to bardzo uciążliwe w tej chwili dla 

miasta. Kiedyś moja propozycja była aby światła spod PKS-u przenieść tutaj ale rozmawiając 

z kierowcami wydaje mi się, że lepsze rozwiązanie byłoby rondo. Być może uda się zrobić, 

bo to idzie dopiero pod dyskusję, z tego co zrozumiałem, być może w ogóle się nie da tego 

zrobić. Ale jeśliby się udało to na pewno lepszym rozwiązaniem by było rondo. Druga sprawa 

dotyczy rynku z uwagi na to, że coraz częściej kierowcy jednak zwracają uwagę na brak 

możliwości parkingowych mimo że jest tego parkingu dużo więcej niż było. Prosiłbym 

ponownie pana burmistrza o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia płatnego parkingu jak  

w większości miejscowościach to istnieje, nawet w ościennych miejscowościach, gdyż 

zaczyna to być uciążliwe. Może to jest wygodne dla tych, którzy przyjeżdżają do sklepów  

i sprzedają w tych sklepach, ewentualnie prowadzą swoje działalności bo mają blisko ale oni 

sami skarżą się, że mają coraz mniej klientów nie zastanawiając się nad tym, że zastawiają te 

miejsca parkingowe, które mogą być wykorzystane przez klientów. Gdyby wprowadzić nawet 

małą odpłatność udałoby się ograniczyć parkowanie tych co przyjeżdżają do pracy. Może nie 

wszystkie, może część miejsc parkingowych zrobić płatnych, żeby można było spokojnie 

przyjechać na godzinę czy dwie, spokojnie zrobić zakupy i odjechać. Następna sprawa to 

prośba do pana burmistrza o wykonanie tablicy, która jest przy ulicy Zwierza i alei Cieśli. To 

jest tablica informacyjna i z moich obserwacji ostatnich zauważyłem, że bardzo często 

samochody zatrzymują się na wjeździe do nas, idą oglądać tą tablicę, ewentualnie podchodzą 

niech mi pan powie gdzie jest taka i taka ulica. Ta tablica jest bardzo nieczytelna, 

przestarzała. Może nie byłby to  wielki koszt.  Przy okazji możemy skorzystać, wykonując 

taką tablicę i zrobić informację kto jest właścicielem danej ulicy, w oznakowaniu 

kolorystycznym, że jest to własność gminy czy powiatu. Na pewno by się taka tablica 

przydała. Przy okazji będąc przy alei Cieśli prosiłbym ponownie o rozpatrzenie możliwości 

doświetlenia tej alei ze względu na to, że jeżeli pójdzie modernizacja placu zabaw, więcej 

będzie tam ludzi chodzić z dziećmi. Bardzo by się przydało doświetlenie bo jest tam 

tragicznie i uwagi kierowane moje bardzo często i uwagi rodziców kierowane do mnie, do 

policji, do pana Darka bezpośrednio poskutkowały bo jeżdżą tam częściej ale pan Darek może 

powiedzieć ile tam młodzieży stoi, bałaganią, dzieci boją się chodzić z rodzicami, bo jest 



21 

 

ciemno, teraz jest trochę jaśniej, ale było ciemno i będzie z powrotem ciemno. Proszę  

o wzięcie pod uwagę tego mojego wniosku. 

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – W naszym środowisku trochę uporaliśmy się z  koleją,  

z modernizacją ale jednak mamy problem. Prosilibyśmy pana burmistrza o interwencję w tej 

sprawie, mianowicie chodzi o wiadukt pod Czekajem. Dzieci idą do szkoły przez tory 

kolejowe, istnieje duże niebezpieczeństwo. Z tego co odpowiedzialni z Kolei mówią, między 

innymi pan dyrektor Nowak, jak również pan Golonka, że nie mają pozwolenia na dalszą 

budowę od urzędu wojewódzkiego. Nie wiem czy to jest prawda czy nieprawda ale bardzo 

bym prosił o interwencję w tej materii. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, w naszym 

środowisku, jest kilkanaście dróg, które wymagają dywanika asfaltowego, mianowicie do 

rozpatrzenia podaję propozycje, sprawy wyjdą na zebraniu wiejskim. Jedna z tych dróg to jest 

połączenie od strony Paszczyny mianowicie obok pani L. do drogi powiatowej ponieważ  

ta droga jest alternatywna dla wysokich samochodów ponieważ w wiadukt przy drodze 

powiatowej w kierunku Paszczyny się niektóre nie mieszczą. Druga droga do rozważenia to 

jest żeby uniknąć dużych kosztów to jest droga na pana W., tam jest smołówka  

i chodzi o to żeby to zabezpieczyć i trzecia droga  to jest  budowa drogi od podstaw - droga na 

M. J.. Te propozycje podaję panu burmistrzowi do rozważenia, żeby jednak  

jedną z tych dróg w tym roku uwzględnić do wykonania.  

 

Radny p. Dariusz Skórski – Pan burmistrz informował, że przetargi ruszyły, projekty, 

słuchałem ale nie usłyszałem nic o przedszkolu w Lubzinie a w uchwale budżetowej  

w tamtym roku przyjętej było 100 tys. na projekt tego przedszkola. Chciałbym wiedzieć czy 

jest jakiś termin wyznaczony na realizację tego zadania w tym roku czy nie.   

 

Burmistrz p.B.Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) – Pan Andrzej Rachwał 

wywołał temat, który jako administracja wywołaliśmy wnosząc pisemnie do wielu właścicieli 

nieruchomości budowlanej tzw. pierzei południowej w centrum, w rynku o przygotowanie 

sobie terenów parkingowych na zapleczu tych budynków, między innymi chodzi np. o obszar 

pomiędzy blokiem rotacyjnym i wysokim budynkiem, w którym jest Bank Spółdzielczy itd.. 

To zaplecze jest takie jakie jest, błoto jak deszcz pada a mogłoby być wybrukowane  

z odprowadzoną wodą opadową i mogłyby tam stać samochody osobowe pracowników tych 

lokali takich jak bank, takich jak sklepy. Bo jeśli ci pracownicy stawiają na 8 godzin czy 9 

samochód przed swoim oknem, w rynku, to blokują w ten sposób możliwość parkowania do 

załatwienia bieżących lokalnych spraw 9-ciu innym uczestnikom, gdyby każdy przyjechał na 

godzinę postawił samochód i pojechał.  Więc straszymy wprowadzeniem uchwały Rady  

o płatnym centrum Ropczyc jeśli chodzi o parkowanie samochodów osobowych i na razie to 

są strachy ale od strachów przy tego typu wnioskach jak pan Andrzej dojdziemy może do 

przedłożenia konkretnego projektu. Dzisiaj jeszcze nie ale zobaczymy jaki będzie odzew 

przede wszystkim mieszkańców Śródmieścia na zebraniu środowiskowym i zobaczymy też 

czy przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, do których napisaliśmy zainteresują się tym 

tematem i zapytają nas o warunki, zapytają jakby to może wspólnie zrobić, jakie byłyby 

okoliczności bo uważam, że dojrzał czas do decydowania; czy mamy w rynku na określonym 

obszarze czasowe parkowanie odpłatne czy jest tak jak do tej pory - kto pierwszy przyjedzie 

stawia samochód i stoi 8 lub 9 godzin a reszta jeździ, krąży i szuka sobie miejsca 

parkingowego. Tablica – tak, takie zadanie zlecimy. Doświetlenie alei księdza Cieśli – tak, 

będziemy to projektować. Do wypowiedzi pana Andrzeja dodam, że idzie wiosna i tak jak 

przez ostatnie lata będziemy się zwracać do wielu właścicieli nieruchomości w tym i do  

TBS-u, który jest zarządcą w imieniu np. mieszkańców niektórych wspólnot blokowych  

o przygotowywanie się do ewentualnego aplikowania czyli przygotowania do składania 
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wniosków, o środki na termomodernizację, a to jest zawsze poprzedzone pewnymi 

opracowaniami choćby audytami, żeby okoliczne obiekty, budynki różne jak poczta, jak 

niektóre prywatne budynki, jak bloki w centrum Ropczyc były poddane szeroko rozumianej 

modernizacji. Czasami wypada tylko odnowić elewację, czasami wypada zbić wiszące tynki 

nad balkonami, gzymsy, czy być może trzeba ocieplić. Sądzę, że inspiracja  ze strony gminy 

przypominająca o potrzebie, przekonywująca, że są podstawy prawne żeby wymuszać na 

właścicielach tego typu obiektów w samym centrum Ropczyc tego typu działania – jest 

zasadna. To się odnosi również i do innych osób prawnych w tym i samorządów, że  

w centrum Ropczyc trzeba dbać o wygląd obiektów. Funkcja obiektów jest sprawą każdej 

osoby prawnej, prywatnej ale wygląd już należy trochę do miasta. W tym kontekście 

pozwoliliśmy sobie przygotować wystąpienie do pana starosty, które macie państwo przed 

sobą i macie również skserowaną odpowiedź pana starosty, przeczytajcie i jak to odbierzecie 

to już wasza sprawa, bez komentarza. Chcę w ten sposób jakby uzasadnić prawo miasta, 

gospodarza miasta, gospodarza stolicy powiatu do wymuszania na wszystkich osobach, nie 

tylko na samorządzie  pokrewnym – na samorządzie powiatowym dbałości o estetykę 

zewnętrzną obiektów w centrum ale i na osobach fizycznych i na osobach prawnych nawet  

o skomplikowanej własności jak bloki mieszkalne i wspólnoty blokowe administrowane przez 

TBS lub inne podmioty czy przez samą wspólnotę. Apeluję przy okazji do pracowników 

urzędu miejskiego, idzie wiosna, wracamy do tych tematów, do wywierania presji pisemnej, 

przypominamy podstawy prawne, które nas jakby upoważniają do tego typu wystąpień. 

Każda dbałość o wygląd miasta, a zwłaszcza o centrum, które jest od Tesco po CPN i w drugą 

stronę szerzej jeśli chodzi o południe i północ. Pan Nowakowski mówi o wiadukcie. Tak, 

będziemy ponownie pisemnie pytać dlaczego to się tak wydłuża to przejście i ten wiadukt. 

Jeszcze jakieś 2 miesiące temu wiedziałem, że wojewoda ma problemy z wydaniem 

pozwolenia, własnościowe, mam nadzieję, że to jest uregulowane i to pozwolenie już jest 

wydane. Jeśli tak, idzie wiosna i powinni się zabierać za wykonanie ale będziemy jeszcze raz 

pisać na jakim etapie jest wykonawca. Propozycja paru dróg. Każdy radny niech składa 

propozycję. Zebrania wiejskie, czy osiedlowe mówią jakie drogi. My to zgromadzimy, 

zrobimy bardzo wstępną kalkulację ile to wszystko będzie kosztowało i powiemy co można  

a co nie można w bieżącym roku. Byłoby idealnie gdyby w każdej jednostce pomocniczej – 

sołectwo lub osiedle – w jednym roku zrobić trwały odcinek drogi czy ulicy o nawierzchni 

asfaltowej. Trwały odcinek to też chodnik. Jeśli gdzieś robimy chodnik tak jak na Granicach 

np. w tym roku kontynuacja i zakończenie projektu, na który mamy pozwolenie, jeśli nas to 

będzie kosztowało około 200 tys. zł to koniec kropka. Nie ma takiej możliwości żeby tylko  

z dochodów własnych gminy robić inny odcinek drogi asfaltowej czy inny chodnik. Jeśli 

udałoby się, dalej przykład tej miejscowości, uzyskać jakieś środki finansowe w granicach 

80% to zawsze możemy rozważyć jeśli to jest pieniądz wskazany na konkretną wyłącznie 

drogę w tym osiedlu czy jeszcze jeden odcinek nie zrobić. Nie ma szans, żeby w każdej 

jednostce pomocniczej w tym roku zrobić po 2 odcinki, więc ten wybór będzie trudny. Ale 

przypominam, że zostało w naszych wioskach i osiedlach już niewiele dróg gdzie gmina jest 

właścicielem, którymi byłby dojazd do więcej niż 5-ciu domów gdzie nie ma nawierzchni 

asfaltowej. Powinniśmy w tej kadencji ten program zakończyć. Czyli gdy jest droga  

o własności gminnej jeśli prowadzi do 5-ciu lub więcej domów powinna być nawierzchnia 

asfaltowa, próbujemy tak to realizować. Pan Darek Skórski pyta co z przedszkolem  

w Lubzinie. Trzeba dokończyć analizę trochę społeczną – czy to przedszkole będzie 

przedszkolem prywatnym, czy przedszkolem publicznym prowadzonym przez inną osobę. 

Przykład  przedszkole w centrum u sióstr zakonnych jest prowadzone przez inną osobę. 

Gmina łoży, jeszcze raz przypominam do wiadomości, na utrzymanie każdego dziecka w tym 

przedszkolu kwotę równą średniej wydatków gminy na każde dziecko w innych naszych 

przedszkolach. Siostry są zadowolone bo otrzymują co miesiąc o ile pamiętam około 30 tys. 
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złotych na utrzymanie tego przedszkola, a koszty mają zupełnie inne niż w naszych 

przedszkolach bo inna jest podstawa prawna najbardziej kosztownych wydatków jakim jest 

płace i pochodne. Więc gdyby w tym obszarze, w tym marginesie możliwych zysków 

znalazła się osoba prawna, która powie dogadajmy się i też w ramach np. partnerstwa 

publiczno-prywatnego budujemy od nowa przedszkole i obok dajcie działkę, dajcie to i owo 

to jestem otwarty i nie ukrywam, że jakby próbuję zainicjować tego typu rozmowy. Tak bym 

to powiedział. Jeśli nie to mamy inne rozwiązania. Rozwiązanie zaadoptowania budynku 

obok wybudowanego, dużego, który graniczy z naszą działką już minęło bo gość  

zainwestował w wyposażenie sklepu i jest na etapie 90% wykończenia. Proponuje górę, góra 

nie odpowiada mi, zobaczyłem, przeanalizowałem, uważam, że nie, że to nie będzie dobre  

rozwiązanie. Polecam radnym, panu przewodniczącemu żeby się zapoznał, być może się 

mylę. Jest też możliwa regulacja gdzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ten 

obiekt, który dzisiaj służy jako funkcja przedszkola, zabytkowy mógł być dofinansowany  

z tego programu znaczącą kwotą i w całości zmodernizowany pod przedszkole, ale też kłania 

się tam obecność lokatora – co z nim zrobić i jak to zrobić. Trzeci rodzaj możliwości to 

wybudowanie nowego przedszkola, które jest w naszych założeniach, tylko wybudowanie 

przez kogo i w jakiej procedurze - decyzji ostatecznej nie ma. Nie ma bo to może być projekt 

w formule zaprojektuj i wybuduj. Nie jesteśmy jeszcze przygotowani do rozstrzygnięcia, że 

tak. To może być zadanie, które robimy na zasadzie koncepcja jest, wybieramy wariant  

i zlecamy projekt techniczny wykonawczy i chyba jesteśmy najbliżsi tej formule – koncepcja 

i szukamy możliwości finansowych i rozbudowa tego przedszkola. To pozostaje tylko  

w sferze analiz i zostanie to na dzień dzisiejszy w tym roku tak jak jest. Jest luty mamy sporo 

czasu bo fizycznie jeśli chodzi o budowę tego przedszkola w tym roku, informuję bardzo 

wyraźnie, nic się nie stanie bo za 100 tys. a tyle mamy zapis w budżecie nie można nic zrobić 

poza koncepcjami i wyborem wariantu i projektem technicznym czy techniczno-

wykonawczym. Wszelkie sugestie, podpowiedzi byłyby mile widziane bo wiem, że Lubzina 

jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejscowości pod kątem budownictwa 

mieszkaniowego i próbujemy wychodzić naprzeciw. Naprzeciw to nie ukrywam, że 

elementem tej analizy jest decyzja o szkole w Brzezówce. To jest ta godzina zero, która 

sprzyja Brzezówce w podjęciu tej jak to powiedział sołtys decyzji, która byłaby cudowna jak 

to próbował określić gdyby stała się faktem. To nie tylko sama Brzezówka dojrzała do tej 

decyzji ale w związku z tym, że Lubzina jest na takim poziomie na jakim jest, że Czekaj jest 

tak rozwijającym się osiedlem mieszkaniowo przemysłowym jakim jest - to zespół spraw, 

które decydują o tym, że przyszedł czas na tą inwestycję w Brzezówce. Więc przedszkole jest 

tym samym elementem, że albo pozwolimy by część dzieci rodzice zapisywali do prywatnych 

przedszkoli w Dębicy między innymi do przedszkola Weldon, które jest bardzo dobrze 

ocenione przez mieszkańców bo jeśli w ciągu 3 lat jest to przedszkole, w którym dzisiaj jest  

o ile dobrze pamiętam chyba 144 dzieci, klasa pierwsza szkoły podstawowej bo to rośnie od 

przedszkola przez zerówkę do klasy pierwszej i będzie rosło do klasy szóstej szkoły 

podstawowej, z roku na rok, to ludzie decydują, że chcą zapisać do tej szkoły swoje dziecko, 

do przedszkola a nie do innej samorządowej. Również konkurencja dobrze by zrobiła naszej 

gminie. Konkurencja jest przydatna nie tylko w handlu ale we wszelkiego rodzaju usługach. 

Dziwię się, że państwo bardzo trzyma się obecnych przepisów nie pozwalając od dwudziestu 

paru lat na wprowadzenie szerszej konkurencji do oświaty. Ona jest potrzebna inaczej kadra 

nauczycielska zgnuśnieje w swoich dotychczasowych programach, zasadach. Uważam, że po 

tych wyborach parlamentarnych będzie może taka koalicja, która będzie odważniej 

podchodziła do potrzeby reformowania kraju. Oświata tej reformy wymaga. Nie widzę 

obawy, że się obniży poziom dydaktyczny czy będzie niedostępna szkoła dla dzieci z rodzin 

biednych czy wielodzietnych. Uważam, że wszystko to można zachować w każdej gminie, 

ochronić jeszcze mniejsze szkoły od likwidacji ale i wprowadzić zdrową konkurencję również 
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do oświaty tak jak ona funkcjonuje w gospodarce gdzie nie ma problemów do 

funkcjonowania firm i zakładów pracy, w formie prywatnej, w formie spółdzielczej, w formie 

spółek, o różnym profilu własnościowym. Próbujmy się u nas zmierzyć z tymi wyzwaniami  

i Brzezówka jest przykładem a na bazie przedszkola w Lubzinie chcielibyśmy rozważyć 

również dodatkowe elementy. Za mało wiemy żeby dzisiaj jednoznacznie rozstrzygać. Myślę 

panie radny, że w maju gdy pan zapyta to będę w stanie jednoznacznie już odpowiedzieć jaką 

mamy wizję jako administracja samorządowa z tym przedszkolem.  

 

7.  

Przewodniczący Rady zamknął 5 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. 

 

Protokolanci: 

Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej             

 

 


