Protokół Nr LV/14
z LV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 11 czerwca 2014 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. 13.20 – 14.45.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:
1.
Przewodniczący Rady – Otworzył 55 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy
obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. Powitał osoby uczestniczące w sesji.
2.
Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Porządek obrad został przyjęty przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z 53 i 54 sesji.
4.Absolutorium.
4.1.Zapoznanie się z:
4.1.1.sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2013 rok,
4.1.2.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4.1.3.sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce za 2013 rok,
4.1.4.informacją o stanie mienia Gminy Ropczyce,
4.1.5.stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach: opinią dotyczącą
wykonania budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium,
4.1.6.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium.
4.2.1.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Ropczyce za 2013 rok.
4.2.2.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Ropczyce za 2013 rok - głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2013 rok.
4.3.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania
budżetu Gminy Ropczyce za 2013 rok.
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 53 lub 54 sesji rady. Uwagi nie zostały
zgłoszone – protokoły zostały przyjęte przy: za – 21 głosów, przeciw– 0, wstrzymujących się – 0.
4.
4.1. (od 4.1.1. do 4.1.6.)
Przewodniczący Rady przypomniał, że punkt 4 porządku obrad dotyczy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2013 rok, że zgodnie z porządkiem obrad, wynikającym z ustawy
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o finansach publicznych Rada, ma zapoznać się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Ropczyce za 2013 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, ze
sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce za 2013 rok, z informacją o stanie mienia Gminy
Ropczyce. O zapoznanie z tymi dokumentami, zreferowanie ich poprosił panią skarbnik. Udzielił
głosu burmistrzowi Ropczyc w kwestii odniesienia się do wykonania budżetu i sprawozdań,
z którymi ma zapoznać się rada. W celu przedstawienia stanowiska Komisji Rewizyjnej to jest
opinii o wykonaniu budżetu i wniosku w sprawie absolutorium oraz zapoznania z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej udzielił głosu
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
Skarbnik gminy p. Beata Malec – Poinformowała, że odnośnie informacji, jakie Wysoka Rada
otrzymała, z wykonania budżetu za 2013 rok, przedstawi najważniejsze założenia i wykonanie
tych założeń. Planowany budżet gminy Ropczyce na 2013 rok wyniósł po stronie dochodów
77 130 566,65 zł zaś po stronie wydatków 78 190 356,51 zł. Różnica między dochodami
a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 059 789,86 zł. Planowane
dochody wykonano w wysokości 75 812 615,50 zł co stanowi 98,29% planu. Na dochody
składały się dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 69 milionów 260 tysięcy oraz
dochody majątkowe; plan 6 milionów 966 tysięcy zrealizowano w kwocie 6 milionów 552
tysiące. Po stronie wydatków, planowane wydatki wynosiły 78 190 356,51 zł i zostały
zrealizowane w wysokości 76 milionów. Na planowane i wykonane wydatki składają się wydatki
bieżące jednostek budżetowych, na które składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kolejne grupy wydatków to dotacje na
zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, obsługa długu publicznego oraz grupa wydatki
majątkowe, którą wykonano w wysokości 13 milionów 254 tysiące, a zakładano 13 milionów 603
tysiące, w wydatkach majątkowych znajdują się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
oraz wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, również
w wydatkach majątkowych znajdują się dotacje, które zostały udzielone z budżetu gminy
Ropczyce. Na 2013 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 5 377 413,86 zł w tym
z tytułu spłaty planowanych rozchodów (wcześniej zaciągniętych) 4 317 624 zł. Na koniec 2013
roku zrealizowano w 100% planowane przychody budżetu w kwocie 5 377 413,86 zł. Na
planowane rozchody w 2013 roku składała się kwota jak zaplanowane przychody; z tytułu
pożyczek 138 210 zł i z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 4 179 414 zł. Na koniec grudnia
zrealizowano planowane rozchody również w 100% w wysokości założonej w planie z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na koniec 2013 roku planowany deficyt budżetu wynosił
1 059 789,86 zł, natomiast na koniec roku wyniósł 398 779,77 zł. Zadłużenie gminy na koniec
2013 roku wyniosło 23 140 007,86 zł co stanowi 31% wskaźnika zadłużenia w stosunku do
wykonanych dochodów. Zobowiązania jednostek wymagalne nie wystąpiły na koniec 2013 roku.
Z budżetu gminy udzielono dotacji w wysokości 3 351 851,57 zł. Były to dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych tak zwane dotacje podmiotowe i dotacje celowe na realizację zadań
jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych tak zwane dotacje na rzecz organizacji pożytku publicznego, które wykonywały
zadania na rzecz samorządu, dotacje zostały przyznane stowarzyszeniom, UKS-om, których
wnioski zostały zweryfikowane w prowadzonym postępowaniu. W 2013 roku wydatki związane
z funduszem sołeckim na plan 189 755,96 zł, wykonano na kwotę 183 702,36 zł. Regionalna Izba
Obrachunkowa w Rzeszowie 21 maja 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Ropczyc sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok; po
rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Ropczyc sprawozdania z wykonania budżetu
postanawia się pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Burmistrza Ropczyc. Sprawozdanie, które
należy złożyć składa się z części tabelarycznej, która między innymi zawiera wielkość
planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, poszczególnych przychodów, rozchodów oraz
z części opisowej, która między innymi składa się z objaśnień do wykonania dochodów budżetu,
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wydatków bieżących, majątkowych, dotacji, informację o zobowiązaniach oraz informację
o stanie zadłużenia gminy, informację o umorzeniach i ulgach dotyczących należności gminy,
informację o stanie środków finansowych na rachunku gminy. Opinia odnosi się również do
sprawozdania o stanie mienia gminy na koniec 2013 roku. Poszczególne założenia opisane
w opinii RIO są przedstawione także w sprawozdaniu opisowym, które wcześniej zostały
przedstawione procentowo, kwotowo.
Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Jest to jedna z ważnych sesji. Na pewno nie tak ważna
jak przyjęcie budżetu, sesja podstawowa to przyjęcie przez Wysoką Radę budżetu, na każdy
następny rok, w tej kadencji zwykle budżety uchwalaliśmy na końcu grudnia. To druga co do
ważności sesja bo jest to prawne zakończenie roku poprzedniego, podsumowanie, przyjęcie do
wiadomości przez Wysoką Radę zestawień tabelarycznych, finansowych i opisu tego wszystkiego
co było udziałem samorządu miasta i gminy i naszych jednostek organizacyjnych jak ośrodek
pomocy społecznej, jak obydwie placówki kultury, jak ośrodek sportu. Nie ma w tej informacji
naszych spółek gdzie jesteśmy właścicielem ale zawsze bazę o tego typu informacje możemy
rozszerzyć. Jest pełna informacja o pracy urzędu i o wszystkich sprawach majątkowych tych,
które dotyczą przede wszystkim dochodów i wydatków. Z tego bilansu i z tych informacji, które
przedkładaliśmy na koniec stycznia dotyczących ubiegłego roku, na koniec marca, dziś gdy mamy
podsumowanie i RIO i cały ten materiał przedstawiony Wysokiej Radzie wynika, że rok 2013 był
dla samorządu Ropczyc, dobrym rokiem, nawet bym się pokusił o określenie, że w tej
czteroletniej kadencji to był najlepszy rok jeśli chodzi o skuteczne dokonania samorządu miasta
i gminy Ropczyce w zakresie poprawy warunków życia na terenie całej gminy i w zakresie
kolejnego kroku postępu w rozwoju miasta i gminy. Chcę powiedzieć, że w zasadzie nie
zadłużyliśmy gminy, deficyt, który jest wykazany w kwocie 399 tysięcy był zaciągnięty z uwagi
na to, że dotacja, która miała przyjść na zadania europejskie do końca roku nie przyszła.
Zaciągnęliśmy szybki kredyt, który o ile pamiętam na koniec marca był oddany. Czyli to było na
0 tak naprawdę ten bilans minus 399 tysięcy wykazane w naszym sprawozdaniu do RIO,
czytajcie, że to było na 0, bo gdybyśmy o tydzień pośpieszyli wszystkie dokumenty i odbiory to
mielibyśmy być może nawet to zamknięte w ubiegłym roku, ale dziś już tej pożyczki nie ma.
Ileśmy oddali w roku ubiegłym rat należnych kredytów i pożyczek tyleśmy pożyczyli. Po raz
drugi jest to rok na 0, inaczej na bilans. To jest istotne, bo Wysoka Rado pomnożyliśmy majątek
gminy na pewno o takie obiekty i urządzenia materialne, inwestycyjne, o których pamiętacie ale
ja przypomnę. Nie będą mówił o kwotach raz jeszcze czy nawet zadaniach, które są bieżącymi
wydatkami jak choćby utrzymanie oświaty przez cały rok. Utrzymanie prawie 500 pracowników
oświaty w tym 368 nauczycieli i 126 chyba osób z obsługi administracyjno-technicznej. Pół
tysiąca na garnuszku tych dochodów w wysokości 75 milionów 812 tysięcy to tylko w oświacie.
Do tego jeszcze ponad 200 w jednostkach organizacyjnych i w urzędzie gminy. Tylko w oświacie
raz jeszcze rozważmy o co powiększyliśmy majątek gminy. Przypomnijcie sobie Wysoka Rado,
że waszym udziałem w roku ubiegłym było oddanie do użytku 1 lutego ubiegłego roku
pierwszego żłobka, nie nowy ale zmodernizowany w sposób kapitalny, 11 miejsc pracy dla
kobiet, 33 miejsca dla maluchów do lat 3. Oddaliśmy przedszkole na koniec roku, nowe,
w Gnojnicy Dolnej. Najprawdopodobniej gdybyśmy się nie zmierzyli z czasem to być może, że
odpowiednie służby nadzoru zamknęłyby to przedszkole już, gdyby nie to, że mieliśmy
pozwolenie na budowę i w planach naszych uwidaczniał się wydatek na to zadanie, popatrzono
na to przez palce i 2 lata jeszcze z podpórkami w tym budynku to przedszkole funkcjonowało.
Nowa sala gimnastyczna wraz z salami dydaktycznymi w Gnojnicy Dolnej razem jako jeden
obiekt jedna z większych inwestycji ubiegłego roku. Też w oświacie 6 budynków zostało
poddanych termomodernizacji, więc docieplenie, elewacja, zmiana dachu na starej części szkoły
w Gnojnicy Dolnej. Pięć wybudowanych nowych Radosnych szkół, placów zabaw przy szkołach
w roku ubiegłym to myślę, że też znaczący dorobek bo niektóre gminy teraz dopiero finiszują
a my mamy w tym roku już tylko 2 ostatnie obiekty z tego zakresu, by budować przy każdej
szkole nawet najmniejszej, na Granicach i w Brzezówce, ładny, ogrodzony, bezpieczny,
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z poliuretanową nawierzchnią by po deszczu, po mrozie dziecko nie zmoczyło butów, nie
zmroziło nóg i mogło korzystać. To jest też ważny dorobek majątkowy gminy. Przypomnę, że
w tym roku sprawozdawczym 2013 w listopadzie, rozpoczęliśmy rozbudowę szkoły
w Niedźwiadzie Dolnej, ubiliśmy fundamenty i to był początek tego, że w zimie można było
kontynuować budowę, że dzisiaj jesteśmy na takim etapie, który pozwala z nadzieją patrzeć, że
zamkniemy ten obiekt i oddamy do użytku w tym roku. Pokazuję tylko oświatę ile przybyło
majątku gminy bez zaciągania, długów, pożyczek. Proszę sobie przypomnieć Wysoka Rado ile
zmodernizowaliśmy dróg o nawierzchni asfaltowej. Mógłbym teraz wszystkie te odcinki
przypominać ale wy to lepiej wiecie, państwo sołtysi też wiedzą. Wspomnę mosty, które zostały
nowe wybudowane - I jeśli dzisiaj patrzymy na most na ulicy Szkolnej przy szkole na rzece
Wielopolce w Witkowicach to wiadomo, że jest to majątek, który przybył, tak samo jeśli
patrzymy na most koło remizy strażackiej w Chechłach, nie ma zagrożenia powodziowego,
wysoki przepust, nie ma zapory, tamy, nie ma obawy, że kolejna nawierzchnia zginie i ktoś
wpadnie, czy kołem, kopyto końskie i też wypadek tragiczny. Przybyło nam też 2 inne mosty bez
naszego udziału. Przy okazji trzeba wspomnieć i podziękować powiatowi, że postarał się o nowy
most na Okoninie. I też będzie służył lata i też otwarło się większe światło. I most na drodze
wojewódzkiej przy wyjeździe z Ropczyc na Wielopole, który też znacznie poprawił spływ wody
w sytuacjach zagrożenia powodziowego w Ropczycach bo się zwiększyło o 1/3 światło, jest
nowy, szerszy, z chodnikami, bez naszego udziału. Ale nie byłoby tego mostu gdyby nie nasze
starania, nasze zabiegi i nasze pilnowanie, przez samorząd Ropczyc, stosownych wniosków,
projektów i dbałości aby znalazły się pieniądze rządowe na jego budowę bo to nie były pieniądze
samorządu wojewódzkiego. - chodniki, które się pobudowało i wiele innych rzeczy w zakresie
infrastruktury; co roku przybywa punktów oświetlenia ulicznego, zdaję sobie sprawę, że wciąż
jest mało, że są większe oczekiwania bo taka jest mentalność ludzi, jeśli w danym sołectwie
zrobiło się w przysiółku drogę asfaltową o długości kilometra to pozostałe 2 przysiółki nazwijmy
je przysiółki chociaż to są grupy domów, jeśli drogi o nawierzchni asfaltowej jeszcze nie mają to
ich oczekiwania są jakby przyśpieszone, już chcą tej nawierzchni, poprawy standardu dojazdu, co
jest zrozumiałe. Wysoka Rado, mam świadomość, że im więcej robimy to się nam wyżej podnosi
poprzeczka bo musi przy relatywnie równych dochodach własnych gminy. Bo podnoszenie
podatku rocznie w wysokości dwóch, trzech procent nie załatwia zwiększenia środków na kapitał
majątkowy. Te nadwyżki z tytułu podwyższonych podatków konsumuje się poprzez bieżące
wydatki, bo wzrasta energia elektryczna, cieplna, utrzymanie wszystkich szkół, potrzeba nowych
programów, nowych komputerów, wyposażenia i tak dalej, włącznie z tym, że co 2 lata
waloryzacja płac następuje też w naszych jednostkach, w tamtym roku nie dotyczyła ani urzędu
gminy, ani żadnej jednostki organizacyjnej ale w tym roku będzie, bo tak to ustaliliśmy, tak
zapowiedzieliśmy. Na pewno w dziedzinie sportu mamy niezłą infrastrukturę. Nawet jeśli
porównamy sąsiednią gminę Sędziszów to proszę pamiętać jakie są koszty utrzymania basenu
coroczne, bo nikt w tym województwie nie pochwali się wynikiem choćby na 0 utrzymania
basenu z dochodów z tytułu korzystania z basenu. Trzeba do tego dokładać. Mamy boiska, które
też w eksploatacji są dość kosztowne, dwa Orliki, korty tenisowe, sztuczne lodowisko, do tego
wszystkiego trzeba dokładać żeby utrzymać w określonym stanie technicznym, choćby ogród
jordanowski, czy halę widowiskowo-sportową, wspólną podkreślam własność bo niektórzy o tym
nie pamiętają. Ostatnio był ogólnopolski turniej badmintona, trzydniowy i prezes pisze żeby
burmistrz dołożył do tego, do tego bo nic nie zrobił, nie dołożył a z powiatu otrzymaliśmy zgodę
na 3 dni halę do dyspozycji. Kazałem odpisać, że hala jest współwłasnością miasta i takie same
ponosimy koszty jak powiat w połowie i że to jest udział w tym turnieju. Ktoś tego nie wie
a liczy, że jeden samorząd dał halę to drugi niech wyłoży na nagrody. Oczywiście coś
dołożyliśmy drobne nagrody i suweniry. Hala nas też co roku kosztuje określoną kwotę. Mówię
tylko o części obiektów sportowych bo każda sala gimnastyczna to jest określony koszt
ogrzewania, oświetlenia i w zasadzie zbliżamy się do tego, że prawie wszystkie szkoły będą miały
sale gimnastyczne, prawie bo szkoła w Gnojnicy Woli ma zastępczą salę gimnastyczną, na dziś
niezłą ale ma, bo gdyby nic nie miała to byśmy mówili, że w jeszcze jednej szkole brakuje sali
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gimnastycznej, a tak to używam słowa prawie, prawie we wszystkich szkołach mamy sale
gimnastyczne. To jest też dobre osiągnięcie jeśli chodzi o sport. I wiem, że daleko nam do takiego
programu, którego byśmy sobie życzyli żeby przy każdej szkole było sztuczne boisko, nie na
miarę Orlika ale na miarę małego Orlika, żebyśmy przy każdym przedszkolu mieli tak jak
w Lubzinie plac zabaw. W tym roku, jeszcze raz dziękuję, że z okazji dnia dziecka
zdecydowaliśmy się na tą inwestycję bo mogliśmy zrobić 4 drogi po 100 metrów, asfaltowe za to
jedno wielkie profesjonalne boisko rekreacyjne dla dzieci przedszkolnych. Te drogi też zrobimy,
jakbyśmy zrobili te 4 to w innych miejscach byłby jeszcze większy żal, że nie u nich, więc
systematycznie też będziemy pamiętali o tych potrzebach. Wysoka Rado, nie chcę przypominać
tych wszystkich zadań inwestycyjnych, które są majątkiem wnoszonym do gminy jako urobek
roku sprawozdawczego, ale zakupiliśmy też sporo nieruchomości o ile pamiętam za 395 tysięcy
czyli majątku, co sprzedamy albo częściowo będzie służyło gminie choćby pod drogi, pod place
parkingowe. Reasumując to był na pewno dobry rok, to był dobry rok bo wykorzystaliśmy
fundusze europejskie, to był rok dobry bo ustawiliśmy też naszą infrastrukturę jako nieodzowne
zadanie własne gminy związane z dostarczaniem podstawowych mediów do każdego mieszkania,
a więc woda, kanalizacja, ciepło. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy już niezły, dobry wskaźnik
podłączenia gospodarstw domowych do, jeśli chodzi o miasto, kanalizacji sanitarnej, mamy na
dobrym poziomie 3 oczyszczalnie ścieków i mamy w zasadzie miasto pokryte wodociągiem,
monitorowanym, z dobrą wodą i mamy uważam, że na bardzo dobrym poziomie system
ciepłowniczy, który wyeliminował niską emisję pyłów, jeszcze nie tak dawno pamiętacie
dziesiątki kominów, wciąż unowocześniamy ten system, w chwili obecnej i w roku ubiegłym
rozpoczęła się inwestycja, która wyeliminuje kolejny kocioł starej technologii na nowszy, bardziej
efektywny i bardziej dostosowany do potrzeb, pozwoli to na być może osiągnięcie zmniejszenia
niskiej emisji pyłów i parametrów, za które trzeba płacić. Myślę, że w dziedzinie przygotowania
do budowy kolejnych bloków, osiedla to tamten rok sprawozdawczy, ten rok chcemy finiszować
czyli pokazać, że to zadanie przygotowywane przez ostatnie 2 lata, ma swój cel; budowa
pierwszego bloku. Jeszcze raz Wysokiej Radzie chcę uzmysłowić, że wspólnie przez ubiegły rok
mamy się czym pochwalić, mamy się z czego cieszyć i mieć satysfakcję, zadowolenie, bo to jest
wspólne nasze osiągnięcie, osiągnięcie pracowników urzędu miejskiego, osiągnięcie
pracowników jednostek organizacyjnych, spółek, osiągnięcie wynikające ze zrealizowanych
zadań, z przyjmowanych rozwiązań, zabezpieczaniem środków przez Wysoką Radę, przez bliższe
i pełne otoczenie burmistrza i że wszystko generalnie robiliśmy w konsensusie i w zgodzie bo tak
było. Jest to dobry przykład żeby udowadniać i pokazywać, że zgoda buduje, że można mieć
różne zdania na różne programy bo tak było na tej sali, że realizujemy filozofię samorządu, że jest
klub patrzący na rękę, ma prawo być w opozycji i ma prawo inaczej widzieć i przedstawiać różne
programy ale w zasadniczych sprawach istotnych i ważkich dla rozwoju miasta i gminy byliśmy
generalnie zgodni i to jest nasza siła i za to chcę podziękować wszystkim, których wymieniłem bo
niewątpliwie uważam, że to był najlepszy rok. Jeszcze mamy do końca tego roku sporo czasu ale
już wiem, że tego osiągnięcia w zakresie poprawy warunków życia, pracy, funkcjonowania jeśli
chodzi o młodzież w obszarze sportu, edukacji w tym roku pewnie się nie da powtórzyć w takim
zakresie. Ale sumując 4 lata jeśli się pokusimy na ostatniej sesji październikowej na
podsumowanie to też będzie można dopracować i pokazać przyrost majątku, przyrost wartości
materialnej ale i tej niewymiernej bo jeśli mówimy, że stać nas od dwóch lat żeby w każdej szkole
finansować co miesiąc zajęcia w granicach, miesięcznie dla wszystkich szkół, dziesięciu,
dwunastu tysięcy złotych czyli rocznie stu, stu dwudziestu to z tego tytułu też są określone
osiągnięcia młodzieży, dzieci w sferze kultury, w sferze rozwijania własnych zainteresowań – to
jest kapitał, to jest też inwestycja dziś bo jutro te dzieci idą do innych szkół, idą wyżej, już nie
miałyby możliwości realizowania się. Kończąc, Wysoka Rado, dziękuję jeszcze raz za
współpracę, za pozytywne decyzje i uprzejmie proszę po wnikliwej przez Wysoką Radę analizie,
zaakceptowanie rozliczenia pozytywnego burmistrza i w ślad za tym wszystkich pracowników
urzędu miejskiego, bo urząd miejski zgodnie z prawem jest organem pomocniczym wójta,
burmistrza, prezydenta.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny p. Stanisław Marć – Poinformował, że w swoim
wystąpieniu wyjaśni nad czym Komisja Rewizyjna pracowała, czym się zajmowała
przygotowując się na dzisiejszą sesję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Z racji pełnionej
funkcji, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w ramach procedury absolutoryjnej wynikającej
z ustawy o finansach publicznych i zawartej w porządku obrad dzisiejszej sesji, przypadło mi
w udziale zapoznanie Wysokiej Rady z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2013
rok oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium a także opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. W Opinii
o wykonaniu budżetu gminy Ropczyce za 2013 rok Komisja Rewizyjna przytacza i oblicza dane
i wskaźniki dotyczące wykonania budżetu. Komisja odnosi się do dochodów planowanych
i wykonanych, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, dokonuje przeglądu dochodów
dzieląc je na 11 grup i porównuje ich wielkość do ogólnej kwoty dochodów wykonanych.
Sygnalizuje między innymi konsekwencje finansowe obniżenia górnych stawek podatków.
Następnie Komisja analizuje wydatki planowane i wykonane wyodrębnione w 6 grupach.
W dalszej kolejności Komisja analizuje zadłużenie budżetu – przytaczając dane ze sprawozdania.
Jest to wielki skrót opinii. W treści opinii dane opisowe są zestawione z danymi liczbowymi.
Opinia zawiera również inne spostrzeżenia. W podsumowaniu opinii stwierdza się, że daje ona
podstawę do wystąpienia do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy 2013 roku. Opinia
zapadła przy: 6 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Każdy z radnych otrzymał tą opinię.
Rada ma obowiązek zapoznania się z tą opinią, jako organ działający na posiedzeniu. Przytoczę
niektóre dane z opinii, które miały wpływ na pozytywną oceną wykonania budżetu: wykonanie
dochodów 98,29 %, w wydatkach w żadnym wypadku realizacja nie przewyższyła planu,
wynikowy deficyt to 398 779,77 zł i jest to 37,62% deficytu planowanego. Ponadto nie wniesiono
uwag i przyjęto do wiadomości sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia oraz opinię
regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Tą opinię w całości
otrzymała Rada Miejska to jest każdy z pań i panów radnych. W tej chwili pytam czy opinię całą
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej trzeba przedstawić w szczegółach, kilka stron, czy można
powiedzieć końcowy wniosek Komisji Rewizyjnej bo wszyscy radni tą opinię mają. (Głosy
radnych, żeby odczytać końcowy wniosek). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej cd. – To
będziemy zmierzać do tego. Wniosek końcowy: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Ropczycach stwierdza, że powyższa analiza daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii
o wykonaniu budżetu gminy Ropczyce za 2013 rok oraz do wystąpienia do Rady Miejskiej
w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Ropczyc absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Ropczyce za 2013 rok. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu całokształtu spraw
związanych z procedurą absolutoryjną z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, przyjęła
powyższą opinię i stanowisko w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Podpis przewodniczącego Komisji. Następna sprawa to jest wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Ropczycach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Podstawy prawne pominę, powiem o wniosku, jaki
podjęła komisja: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach – wnioskuje o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2013 rok.
Uzasadnienie: Burmistrz Ropczyc, wykonując dyspozycje art. 267 ust. 1 i art. 270 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych przedłożył Radzie Miejskiej w Ropczycach dokumenty dotyczące
wykonania budżetu za 2013 rok. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu, informację o stanie mienia gminy Ropczyce. Po ich rozpatrzeniu Komisja wyraziła
pozytywną opinię i pozytywne stanowisko dotyczące wykonania budżetu gminy Ropczyce za
2013 rok przez Burmistrza Ropczyc – ustalenia szczegółowe zawarte w załączonej „Opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach z posiedzeń w dniach: 22 i 27 maja 2014 roku
o wykonaniu budżetu za 2013 rok”. Biorąc pod uwagę całokształt rocznej działalności organu
wykonawczego gminy - Burmistrza Ropczyc - w zakresie wykonywania budżetu za 2013 rok,
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uwzględniając wszelkie okoliczności mające wpływ na wykonanie budżetu, uznając uzyskane
wyniki finansowe i rzeczowe za prawidłowe - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach
występuje do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Ropczyc za 2013 rok. Powyższy wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok, Komisja Rewizyjna
uchwaliła jako uchwałę Nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2014 roku, głosowanie: głosów
za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Podpis przewodniczącego komisji. Opinia RIO odnośnie
wniosku Komisji Rewizyjnej: Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
uchwałą z dnia 30 maja bieżącego roku Nr III/22/2014 postanowił pozytywnie zaopiniować
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Uchwała ta zawiera
uzasadnienie.
Przewodniczący Rady podsumował, że Rada przepracowała podpunkty punktu 4.1. porządku
obrad, zgodnie ze standardami ustawy o finansach publicznych. Spytał czy ktoś z państwa
radnych chce jeszcze rozszerzenia lub szerszego zapoznania się z tymi sprawozdaniami. Brak
zgłoszeń.
4.2.1.
Przewodniczący Rady – po braku zgłoszeń odnośnie rozszerzenia lub szerszego zapoznania ze
sprawozdaniami z punktu 4.1. porządku obrad - spytał czy ktoś z państwa radnych chce zabrać
głos w punkcie dotyczącym rozpatrzenia sprawozdań.
Radny p. Grzegorz Bielatowicz (wiceprzewodniczący Rady) – W imieniu Klubu SamorządowoLudowego wnioskuję za tym aby głosować za udzieleniem absolutorium. Za udzieleniem
pozytywnej opinii. Ta pozytywna opinia wynika ze wskaźników zawartych w sprawozdaniu
z realizacji budżetu przez burmistrza Ropczyc. Dlatego też ponawiam prośbę i informuję, że klub
ludowo-samorządowy będzie głosował za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Ropczyc za
2013 rok. Jednocześnie proszę i kolegów z klubu PiS-u żeby przyłączyli się do nas i głosować za
udzieleniem absolutorium. Szanowni Państwo w imieniu radnych, w imieniu prezydium rady
pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie dla kierownictwa urzędu na czele z panem
burmistrzem, wszystkim pracownikom, którzy dołożyli wszelkich starań w celu szeroko
rozumianej poprawy infrastruktury oraz wizerunku całej gminy na przestrzeni 2013 roku,
w kwestii realizacji budżetu.
4.2.2.
Przewodniczący Rady poinformował, że odbędzie się głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2013 rok oraz
przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w tej sprawie.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2013 rok została podjęta przy: za 20 głosów, przeciw 0
głosów, wstrzymujących się 1 głos.
4.3.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad wynika z wniosku
Komisji Rewizyjnej i jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2013 rok oraz przeprowadził
głosowanie nad tym projektem uchwały.
Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu
gminy Ropczyce za 2013 rok, została podjęta przy: za 20 głosów, przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 1 głos.

7

5.
Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium,
Wysoka Rado. Chciałbym podziękować za przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013
rok. Dziękuję za absolutorium, którego udzieliliście mi. Jest to satysfakcja, przyznajmy, że
bardziej moralna niż prawna, na pewno nie wpływająca na wynagrodzenie, na odwołanie czy inne
względy ale niezwykle satysfakcjonująca bo ona określa wzajemną tolerancję, to jest bardzo
istotne. Myślę, że ten rok sprawozdawczy 2013 po tym głosowaniu pokazuje z perspektywy tych
6 miesięcy, że generalnie prowadziliśmy wektor spraw gminy w dobrym kierunku, że jest
wspólna akceptacja tego, co było za nami, bardzo za to dziękuję. To jest podziękowanie przede
wszystkim dla moich współpracowników, tych najbliższych wiceburmistrzów, skarbnika,
sekretarza i wszystkich kierowników referatów, szefów jednostek organizacyjnych i szefów
spółek, bo to jest kierownictwo gminy na czele z burmistrzem. To nie jest tak, że rządzi jedna
osoba, jedna osoba w każdej gminie ponosi odpowiedzialność materialną, majątkową, prawną
i polityczną, bo raz na cztery lata lud mówi nie czyli przyjmuje się odpowiedzialność, że
pobłądziliśmy niezgodnie z oczekiwaniami, intencjami ludzi albo wynik jest mierny
i niekoniecznie musi urzędujący prezydent, wójt, burmistrz kandydować, jeśli kandydują inni.
Przede wszystkim wiele zależy od zespołu, mamy dobry zespół, który jest od 20 lat, starsi się
troszkę wymieniają na młodszych ale to jest ciągłość. My też jako radni w samorządzie, sami
państwo zauważacie, że co wybory podstawowa grupa zostaje, wymieniają się jednostki, kilka
osób ale wciąż mniej więcej jest ten kierunek, wektor, myślę, że w dobrym kierunku jeśli chodzi
o Ropczyce i to jest ważne. To jest w imieniu wszystkich pracowników urzędu podziękowanie, bo
łatwiej się im pracuje jeśli w radzie jest zgoda i jest podsumowanie, które satysfakcjonuje, bo to
jest też pewnego rodzaju nagroda. Tyle o moim podsumowaniu roku 2013.
Chciałbym raz jeszcze zaprosić wszystkich radnych, gdyby wam czas pozwolił na spotkanie za
pół godziny, zaprosiliśmy tu prezesów ochotniczych straży pożarnych i przewodniczące kół
gospodyń wiejskich z terenu gminy. To byłoby półgodzinne spotkanie odnoszące się do
wydarzenia społeczno-kulturalnego jakim są dożynki, byłby zawiązany komitet gminny
dożynkowy. Ja sobie to tak dalej wyobrażam, że sołtys, przewodniczący osiedla, szef OSP,
szefowa KGW to jest ten najważniejszy kolektyw w każdym sołectwie, odnosimy to bardziej do
gminy niż do miasta, który jest organizatorem reprezentacji sołeckiej na dożynki gminne,
największe święto wsi ale i miasta tu w Ropczycach i pokazanie pewnego dorobku w zakresie
kultury, aktywnych ludzi, niektórych osiągnięć. Uważam, że to jest podsumowanie kadencji,
czterech ostatnich lat, że to jest być może, jeżeli tak uznamy poświecenie pierwszego etapu dużej
inwestycji jaką jest budowa trybun i modernizacja stadionu jako takiego, więc to jest przy okazji
podsumowanie tej inwestycji wspólnie razem. Pół godziny czasu jeśli wam czas pozwoli, ale jeśli
ktoś ma napięty kalendarz nic się nie dzieje, będziemy jeszcze o tym rozmawiali do dożynek,
które uważam, że odbędą się 17 sierpnia w niedzielę. Sądzę, że w uzgodnieniu z księdzem
proboszczem, takowego jeszcze nie uczyniliśmy msza byłaby zewnętrzna przy kościele i później
przejazd na stadion. Na stadionie zapewne w innym ustawieniu czy też w innej organizacji ruchu,
bo tak jak do tej pory się nie da z uwagi na to, że będzie już położona sztuczna nawierzchnia na
bieżni i tam już nie wjadą ciągniki i konie. Porozmawiamy też przy okazji o funduszu sołeckim
pod kątem przyszłego roku, więc nie chciałbym tego tematu tutaj poszerzać.
Chciałbym też zdać krótko relację, jeśli chodzi o działania urzędu w kwestii oberwania chmury
i nazwijmy to takim stanem alarmowym, powodziowym w trzech miejscowościach z 17 maja,
z soboty – Mała, Niedźwiada, Łączki Kucharskie. Informuję Wysoką Radę, tak jak już wcześniej
chyba mówiłem było parę komisji, które powołałem, w tym najważniejsza gminna komisja do
oszacowania strat zgodnie z procedurą rządu. Nasza komisja 5 osobowa oszacowała te straty na
majątku gminnym na kwotę 5 500 000 zł. Oczywiście weryfikacja tych strat nastąpiła przez
komisję wojewody składającą się z dwóch pracowników urzędu wojewódzkiego, dla nas
katastrofalnie niska, ścięto nam 10 razy nasze szacunki. Każdy stoi przy swoim stanowisku. Ja
dalej stoję na stanowisku, że nasi inspektorzy mogli się pomylić o 100%, 200%, 300% ale nie
pomylili się o 1000%. Jeśli nasza komisja oceniła straty w mieniu gminnym w Niedźwiadzie,
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która ma 2 850 mieszkańców, duża wieś, dziesiątki kilometrów różnych dróg gminnych, potok,
który ma 30 mostków, mostów, setki rowów na kwotę chyba 2 650 000, to komisja wojewody
oceniła to na 160 000 zł, dziesięć razy mniej. Jeślibyśmy dzisiaj radnym z Niedźwiady
powiedzieli, że straty majątku tej infrastruktury o której mówię w Niedźwiadzie wyniosły 160 000
zł to nie wiem czy się z tym zgodzicie, bo ja się nie zgodziłem. Gdyby komisja wojewody
oszacowała weryfikując pracę naszej komisji, oceniając straty w wysokości 5% dochodów
własnych gminy za rok 2013 to mielibyśmy tytuł do jakiejś pomocy rządu, pomocy
bezpośredniej, pomocy do podtopionych gospodarstw rolnych, pomocy do budżetu gminy z tytułu
tzw. rezerwy subwencji ogólnej, która jest w dyspozycji komisji wspólnej samorządu i rządu. Na
ten temat 2 tygodnie temu rozmawiałem z przedstawicielką rządu, dyrektor departamentu
w Ministerstwie Finansów panią Wasążnik i informowałem bezpośrednio po tym oberwaniu
chmury jak się sprawy mają. Odbyłem po tej komisji weryfikującej wojewody spotkanie
z wojewodą. Mogę tylko tyle powiedzieć, że nie przekonałem jej do swoich argumentów i mam
wrażenie, że dzisiaj jeśli chce się wywrzeć wrażenie to muszą być użyte instrumenty
wspomagania medialnego. Nie ma telewizji, krążących błękitnych helikopterów, kilkakrotnych
relacji w ciągu 2-3 dni w telewizji, nie ma rozmów z poszkodowanymi. Każdy twierdzi, że to nie
powódź to, że tam się woda podniosła, jaki to problem jak nie było nurtu, jak nie było siły wody
zrywającej nawierzchnie asfaltowe, zwijającej ogrodzenia ludziom. Wiemy, że ludzie ponieśli
stratę przede wszystkim kilkanaście godzin pracy w każdym gospodarstwie, trochę sprzętu. Na
przykładzie jednego zadania udowadniałem, że komisja wojewody oceniła, że nie było strat
żadnych – dom kultury a my udowadnialiśmy, że były straty przynajmniej w wysokości 8 000 zł 10 000 zł, bo ileś zapłaciliśmy firmie, która przywróciła do porządku, ileś godzin pracowali
strażacy, dwie jednostki, pracowali współpracownicy, to wszystko są straty, bo to trzeba było
ponieść, to nie jest pieniądz ale praca wyliczalna. Oczywiście rozbieżności w kwestii interpretacji
słowa straty bo jeśli np. komisja gminna mówi, że taki most na Kolawie trzeba przebudować, bo
on po raz trzeci przy powodzi wskazywany jest jako uszkodzony, wpisywany jako mienie
gminne, które ma straty, które trzeba naprawić i on jest powodem zalewania kilkudziesięciu
domów dalej i wylewania wody, zalewania innej infrastruktury, choćby drogi powiatowej i innych
zabudowań domowych, to go trzeba raz zburzyć i przebudować na taki, który już nie będzie tamą
i nie będzie podatny na osuwanie się przyczółków i to jest strata, bo trzeba wyłożyć te 700 000 zł,
800 000 zł może 900 000 zł, przetarg pokaże. Komisja wojewody twierdzi, że stratą jest tylko to,
co trzeba zrobić, żeby pęknięcia czy podmycie przyczółków zlikwidować, wystarczy 20.000 zł.
Tu się różnimy i gdyby jednak prawnie interpretować słowo strata to mają rację, gdyby
interpretować to według takiego pojęcia rozszerzonego, samorządowego, gospodarskiego nie
naprawiajmy tego 10 razy co roku a może dwa razy w roku, bo kto powiedział, że jeszcze raz
oberwania chmury w Niedźwiadzie nie będzie i ten most nie będzie zagrożeniem dla sąsiednich
domów i nieruchomości, może tak być. Wreszcie w którymś roku zburzmy go i zróbmy tak jak
trzeba. Czy rząd pomoże? Przy takiej stracie to wiecie państwo, że nie pomoże. Tu się różnimy
w tej interpretacji i tu nie ma naciągania, tu jest tylko inne podejście. Jeśli ktoś by powiedział, że
my naciągamy, przekraczamy prawo i prokurator nam grozi za tego typu wyliczenia to jestem
gotów stanąć przed każdym prokuratorem i powiedzieć, tak jesteśmy winni, chyba tego, że
chcemy ochronić tą część wsi przed wieloletnim zagrożeniem. I tak możemy mówić o rzece
Wielopolce, piszemy, tą powódź podaliśmy jako przykład, konieczność regulacji, konieczność
pogłębiania, konieczność przynajmniej oskarpowania teraz i że na to trzeba kilka milionów
złotych i poprosiliśmy komisję w tym względzie właściciela Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych przy udziale pracowników urzędu gminy a właściciel twierdzi jaki tam
problem, jaka tam powódź straty wyliczamy na jakieś 200 000 zł - 300.000 zł, na razie macie
60.000, robimy i to powinno wystarczyć. Niech dziś każdy popatrzy jak wyglądają te potoki
w Małej, w Niedźwiadzie, w Gnojnicy Woli a nawet częściowo w Gnojnicy Dolnej, te większe,
już nie mówię o tych mniejszych dopływach i niech sam stwierdzi czy właściciel robi coś w tej
materii, żeby chronić gospodarstwa domowe i tą infrastrukturę gminną jak mostki, drogi, rowy
zbierające wodę czy też niewiele robi. Ja bym powiedział, że prawie nic nie robi, za wyjątkiem
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Wielopolki w centrum miasta, bo tu rzeczywiście coś przez ostatnie lata zrobiono. Ja się
domagam jako samorządowiec, żeby wreszcie zmienić prawo w tym zakresie, że za te wszystkie
mniejsze rowy i potoki odpowiada jeden samorząd, jeden wójt, burmistrz i żeby ku temu były
odpowiednie nakłady, żeby nie było tak, że z podatków idą nakłady do sejmiku wojewódzkiego,
który jest właścicielem tych potoków a w jego imieniu jednostka właścicielska, organizacyjna
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wkłada rękę do kieszeni i wyciąga pustą
podszewkę, nie mamy pieniędzy. Można budować przez sejmik samorządowy hale
wystawiennicze za 120 000 000 zł, które będą służyły sporadycznie, nie wiadomo komu, może
firmom zagranicznym do promowania swoich wyrobów a można wydać niewielkie pieniądze na
zabezpieczanie takich potoków a najlepiej, żeby te pieniądze trafiły do takiego gospodarza, który
by się tym zajął. To samo odnoszę do zarządzania drogami wciąż domagając się, żeby wreszcie
zmienić prawo ustawy o drogach publicznych, by w gminie czy w mieście był jeden właściciel
wszystkich ulic i wszystkich chodników, żeby nie było tak, że w jednym miejscu trawę się strzyże
jak ma 5 centymetrów a w drugim miejscu przy chodnikach i przy ulicach jak trawa ma pół metra
to się dopiero strzyże i oczywiście się zostawia, przychodzi ulewny deszcz i wszystkie te
przepusty są tą trawą zatkane, zalewa przyległe grządki, ogrody, siatki, nie ma kto tego posprzątać
a obywatel ma pretensje do burmistrza, do rady, do pracowników, bo nie do końca wie i rozumie
kto za co dopowiada. Można to w tym kraju załatwić, bo są dobre wzory. Wszystkie miasta
powiatowe na prawach wojewódzkich jak Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, czyli te byłe
miasta wojewódzkie mają taki status, w mieście wszystkie chodniki, wszystkie place, wszystkie
ulice podlegają jednemu właścicielowi, prezydentowi tego miasta Tarnobrzega, Krosna,
Przemyśla, Rzeszowa. Tam można prowadzić racjonalną politykę, że trawa jest strzyżona wtedy
i wtedy, że są odmulone wtedy i wtedy, że są przez jedną firmę sprzątane a nie, posprzątany
kawałek a drugiego nie ma kto posprzątać bo nie ten właściciel. Mówię o tym, żebyśmy też
w rozmowach z parlamentarzystami, z przedstawicielami wyższych organów rozmawiali o tym.
Takie są czasy i okresy dyskusji programowej przed kampaniami politycznymi, a taką jest już
zbliżająca się kampania do samorządu terytorialnego a później kampania parlamentarna, że pewne
rzeczy jeśli chcemy, żeby były pod ludzi i dla ludzi to trzeba usprawniać zarządzanie, tak jak
trzeba usprawniać zarządzanie w firmie, bo kto tego nie robi przegrywa konkurencję z podobnymi
firmami. W samorządzie jest to samo, wyczerpaliśmy generalnie potencjał możliwości samorządu
i teraz musimy szukać rezerw, które są w złym zarządzaniu, żeby zbliżyć się do oczekiwań ludzi.
Nie wystarczą nasze pomysły, nasza wola i zgoda w tej radzie, musimy mieć instrumenty prawne
i finansowe do tego, żeby wiele rzeczy likwidować jak wiele innych cieków wodnych o których
nie mówię, z którymi mamy wielkie kłopoty tu w gminie i wiele miejsc spornych nawet pomiędzy
sąsiadami, którzy żyli w zgodzie do tej pory, nie możemy rozwiązać, bo mamy nieskuteczne,
niedobre, nieprecyzyjne prawo i nie wiadomo, kto zarządza tymi ciekami tak naprawdę. Raz
jeszcze dziękuję za absolutorium.
6.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Rady Rodziców przy
Przedszkolu nr 1 w Ropczycach z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu drogowego w rejonie
tego przedszkola. Chodzi głównie o bezpieczny wjazd i wyjazd z tego przedszkola. Adresatem
tego wniosku jest również pan burmistrz, który uznał wniosek za bardzo słuszny, podjął też
działania w tej sprawie, wydał dyspozycję do opracowania koncepcji pod kątem wystąpienia do
starosty o wspólną realizację lub modernizację tego przedsięwzięcia. Zapytał czy w imieniu rady
może wystosować takie samo pismo do rodziców z odpowiedzią.
Radny pan Stanisław Sałek - chciałbym się dowiedzieć na czym to rozwiązanie miałoby polegać.
Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - jestem z wykształcenia prawnikiem, nie wiem jak ma
wyglądać rozwiązanie techniczne. Ja wiem kto to powinien zrobić i jak to powinno wyglądać
w procedurze. Powinniśmy zlecić koncepcję warunków techniczno-ekonomicznych tego
rozwiązania czyli siada projektant, bierze mapę z sieciami jakie są na tym pasie, liczy odległości
i mówi możemy zaprojektować tu na długości 50 metrów jeszcze jedną jezdnię, która by
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pozwalała włączać się w prawo, skręt do tego przedszkola ale można to zrobić kosztem
nieruchomości szkoły specjalnej czyli powiatu. Czyja jest ulica – powiatowa, kto to powinien
zrobić – powiat. Możemy podpisać porozumienie, że możemy przejąć te obowiązki na siebie, bo
nam zależy dla mieszkańców na poprawieniu bezpiecznego dojazdu i wyjazdu z tego przedszkola.
Możemy poprosić powiat zróbcie to, powiat - dobrze opracujemy i wdrożymy do realizacji ale
dajcie połowę pieniędzy albo nie zrobimy. Mówię o pewnej logice koncepcji rozwiązania tego
problemu, natomiast ja nie powiem, czy nie ma tam sieci gazowej, czy nie ma tam jakiejś innej
instalacji czy da się ten nowy pas zrobić, czy może inaczej trzeba to rozwiązać. To nie jest
skrzyżowanie, to jest włączenie się drogi ale rzeczywiście z wysokim ogrodzeniem sąsiedniej
posesji prawie do krawędzi tego asfaltu i z brakiem widoczności, zwłaszcza przy skręcie w prawo.
Być może wystarczyłoby dogadać się z tym właścicielem tej nieruchomości ogrodzonej do linii,
żeby kupić kilkanaście metrów przy wjeździe, odgrodzić i nawet rozszerzyć wyjazd, to pokaże
koncepcja. Jeśli ją zlecimy ktoś powie mam tutaj koncepcję, dwa warianty, niech właściciel drogi
– starosta i burmistrz oczekujący tego rozwiązania wypowie się, którą koncepcję wybrać. Ja sobie
to tak wyobrażam, ale tylko co do procedury, natomiast resztę pozostawiam moim pracownikom,
którzy są w tej materii lepsi, bo się na tym znają a ja się w szczegółach nie znam.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uznaje, że jest zgoda rady na zaproponowaną odpowiedź.
Radny pan Stanisław Sałek – w związku z kanonizacją Jana Pawła II czy jakiś ślad w naszym
mieście zostanie z naszej kadencji, czy nie zdążymy już?
Radny pan Marek Fic – pan burmistrz szeroko mówił na temat wody w Małej, Niedźwiadzie.
Wczoraj w naszych dwóch przysiółkach też było oberwanie chmury, które poczyniło pewne
szkody, to trwało wprawdzie krótko, około 30 minut, te opady były z gradem włącznie, gdzie
w uprawach rolniczych są także straty ale chodzi mi głównie o dwie drogi: droga na Działy
i droga na Podlas na C.. Z jednej zabrało kamień, a w drugiej tak pogłębiło rów, że
krawędź drogi wisi ok. 1,5 metra. Tam trzeba się wybrać i koniecznie kilkuosobowo to ocenić, bo
jest trudność między poszczególnymi mieszkańcami. Rozmawiałem wczoraj z nimi i myślę, że
nie obędzie się bez interwencji z zewnątrz. Prosiłbym o komisję w dniu jutrzejszym, zajęłoby to
godzinę czasu, ustalilibyśmy co należy zrobić. Pewne środki mam, doraźnie możemy poratować
z budżetu sołeckiego. Myślę, że na tłuczeń na tą drogę na Podlas środków nam zabraknie.
Radny pan Stanisław Marć – jakby burmistrz mógł zwrócić się do starosty o ul. Witosa,
o zaprojektowanie chodnika. Naprawdę jest tam bardzo niebezpiecznie, ludzie teraz chodzą dużo
na piechotę, z Granic samochodów jeździ też bardzo dużo od Wielopola, od Szkodnej i zgłaszają
mieszkańcy, że jest bardzo niebezpiecznie. Droga jest kręta, z góry, pan starosta wstępnie obiecał
w tamtym roku. Zwróciłem się tam pismem z sołtysem, nic to nie pomogło, nie było żadnej
odpowiedzi. Bardzo bym prosił, żeby się zwrócić do starosty jeszcze raz, jak on to widzi. Mówił
do mnie, że tam jest najbardziej potrzebny chodnik ale nie robi tego. Zwracam się do burmistrza
na sesji, może moje wystąpienie nie było tak ważne. Dziękuję za drogę na Borki, która załapała
trochę Poręb, naszego rejonu, byłem oglądnąć, bardzo piękna droga, dobrze się jedzie, tylko
prosimy o więcej w kierunku Borków, o tą popękaną drogę. Coś ostatnio słyszałem, że jakieś
środki mogłyby być na poprawienie tej popękanej drogi na Porębach pod Gajówkę.
Radny pan Witold Darłak – jako prezes straży nie otrzymałem zaproszenia na to dzisiejsze
spotkanie. Burmistrz Ropczyc – może uznaliśmy, że kto jest radnym to nie potrzeba, żeby nie
było dwóch zaproszeń. Radny pan Witold Darłak cd. – sprawa lokalna z terenu naszego sołectwa,
mieszkaniec przysiółka Działy sugeruje, że są słabo oznakowane drogi, skrzyżowania przy drodze
na Działy, żeby postawić znak skrzyżowanie na Zagorzyce przez przysiółek Lipie. Nie wiedzą
użytkownicy dróg, przejeżdżają, dojeżdżają do końca asfaltu i zawracają na prywatnym mostku,
żeby tam drogowskaz wstawić, odpowiednio nakierowania zrobić, odpowiednie tonaże
i prędkości przy okazji, żeby jakieś ciężarowe samochody po drodze, która nie jest do tego
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przygotowana czasem nie pojechały. Ponieważ przy dyskusji nad absolutorium nie zabierałem
głosu chciałem pogratulować burmistrzowi, że otrzymał absolutorium prawie jednogłośnie. Nie
żebym się próbował tłumaczyć, czy wyjaśniać teraz, nie wszystkie sprawy, które były
podejmowane przy uchwalaniu budżetu były ujęte. Jeśli się nie jest za budżetem a później ten
budżet jest zrealizowany tak a nie inaczej to trudno być za absolutorium, skoro inwestycje o które
się wnioskowało nie są ujęte i nie są realizowane. Ostatnie głosowanie tej rady w tej kadencji
i w tym składzie. Wiemy, że przez te procedury głosowania i obwody jednomandatowe na pewno
tego składu rady już nie będzie. Przyszły samorząd nie będzie miał okazji podsumowania tego
roku dokonywać. Mam nadzieję, że będzie uwzględniany ciągle, jak przez te ostatnie lata
postulowałem, żeby jednak ten zrównoważony rozwój był, żeby te wszystkie miejscowości
w miarę były dostrzegane z punktu widzenia gminy i przyszłych burmistrzów, żeby potrzeby tych
mieszkańców były sprawiedliwie uwzględniane, żeby każdy po trochu chociaż, jeżeli nie
w całości jakoś te swoje roszczenia miał tutaj zapewniane.
Radny pan Andrzej Rachwał – chciałem jeszcze jeden temat poruszyć, który poruszał na tamtej
sesji pan radny Niedźwiedź. Widzę, że dalej to żadnych efektów nie przynosi. Nie wiem, do kogo
może się ktoś zwrócić w tej sprawie, czy pan burmistrz czy pan kierownik, jeśli chodzi o zbiórkę
trawy z tych fos wykoszonych. Pokazał wczorajszy dzień następny raz co się dzieje. Rondo
zalane, państwo Z. i wszystkie domy po kolei zalane, Avans zalany, R. zalany, koło
dojazdówki serwisowej, koło obwodnicy pozamulane wszystko. Trawę jest dobrze wykosić,
pieniądze wziąć i na tym się kończy sprawa. Trzeba byłoby w jakiś sposób zmusić tych, którzy
koszą, biorą za to pieniądze niech posprzątają, potem jest dopiero tego skutek, niepotrzebnie
zalane domy.
Radny pan Stanisław Wrona – mam pytanie odnośnie funduszu sołeckiego. W naszej
miejscowości ten fundusz sołecki nie jest duży. Teraz po tej powodzi zostały trochę uszkodzone
drogi, te asfaltowe może mniej, co prawda popękały troszeczkę ale te drogi kamieniste, między
innymi te drogi, które kiedyś były robione z FOGR-u. Nie wiem czy sołtysowi wystarczy
funduszu na poprawienie tych dróg i czy możemy liczyć na dokładkę z urzędu z tego tytułu.
Wiem, że sytuacja nie jest łatwa, bo pan burmistrz wspominał, że urząd wojewódzki niezbyt
pozytywnie przychyla się do tej wyceny, do tych zniszczeń. Myślimy, że coś urząd miejski dołoży
do tych naszych potrzeb.
Radny pan Eugeniusz Nowakowski – zbliżamy się milowym krokiem do akcji w rolnictwie
a więc do żniw. W naszym przypadku bardzo ciężkie warunki będą mieć rolnicy w związku
z modernizacją kolei. Czy pan burmistrz wie jakie przewiduje kolej terminy realizacji tych
wiaduktów, które są na terenie naszej gminy, konkretnie do Czekaja. To jest jedno pytanie.
Drugie pytanie, wykorzystywanie również radnych powiatowych niestety nie odnosi żadnego
skutku, chyba najgorszą drogą powiatową jest droga od Lubziny do Czekaja, w związku z czym
istnieje problem bezpieczeństwa, jak również prośba do pana burmistrza o ponowienie do pana
starosty prośby o uwzględnienie tej drogi, przynajmniej w roku przyszłym do modernizacji. Koszt
tej drogi będzie coraz większy, jeśli się go nie dokona w najbliższym czasie.
Radny pan Kazimierz Niedźwiedź – uzupełnię krótko wypowiedź pana radnego Andrzeja, który
mówił o koszeniu traw na poboczach. Oczywiście nie adresuję moich wypowiedzi do pana
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który te sprawy wykonuje. Większość mieszkańców
chce, żeby kosić trawę po sam płot na jakiejś posesji, nie tylko pas. To jest moim zdaniem w
praktyce niezbyt realne.
Radny pan Stanisław Marć – przy drogach gminnych to nie występuje, bo przy drogach gminnych
są koszone tylko płaskie pobocza. Trawa zostaje po kosiarce rotacyjnej w rządku i nigdy woda
tego nie ruszy, przy powiatowych weszły przeciwskarp, skarpy i spód, to koszą i ta trawa jest
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brana. Tutaj ze skarpy koło asfaltu nigdy woda nie weźmie. Wyjaśniam, że to nie dotyczy dróg
gminnych.
Radny pan Kazimierz Niedźwiedź cd. – moim zdaniem, tą skoszoną trawę mógłby każdy sobie
naprzeciw swojej posesji sam wygrabić.
Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – pytanie pana Stanisław Sałka – kanonizacja jakbyśmy
ją uczcili. Mam taką propozycję, zresztą rozmawiałem na ten temat z naszym księdzem
proboszczem, by 12 września, kiedy jest święto parafii i odpust w Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin wmurować wcześniej tablicę z upamiętnieniem tego wydarzenia, z treścią, którą
uchwali samorząd miasta, uzgodnią szefowie dwóch klubów, oczywiście przy aprobacie księdza
proboszcza, z udziałem przy poświęceniu tej tablicy na odpuście księdza biskupa. Jeśli się z taką
propozycją zgadzacie, to my administracja przygotujemy koncepcję treści. Mamy na to lipiec,
żeby na sesji lipcowej, końcowej przyjąć, każdy radny może wnieść potem uwagi do treści,
przyjąć konsensus, wykonać w sierpniu, zamocować taką tablicę. Po jednej stronie jest tablica
poświęcona księdzu Zwierzowi, po drugiej stronie mogłaby być poświęcona kanonizacji. To jest
wersja, którą przyjmuje do realizacji również ksiądz proboszcz i uważa, że spotkałaby się
z uznaniem księdza biskupa. Może być wersja, którą proponował ksiądz prałat Słowik, nadajcie
imię Jan Pawła II stadionowi. Może być wersja, którą tutaj koledzy proponowali, nadajmy imię
Jana Pawła II któremuś rondu. Na początek proszę, żeby się szefowie klubów spotkali w naszym
imieniu i porozmawiali.
Pan sołtys radny Fic mówi o drodze na Działy, drogowcy pojadą, sprawdzą, natomiast nie ma
szans, żebyśmy na to jakiekolwiek pieniądze uzyskali. Jak się nie przeskoczy pewnej granicy strat
to żadnych pieniędzy rządowych nie będzie. To, że pojedziemy to tylko tyle, że gdyby
rzeczywiście zabrakło z funduszu sołeckiego pieniędzy na przywrócenie zniszczonych dróg po
tych ulewnych deszczach, to odpowiadam również panu Stasiowi mam rezerwę w wysokości
100.000 zł, która musi wystarczyć na wszelkie różne sprawy, będę z tego dokładał. Natomiast
przy okazji informuję, że dwa dni temu otrzymaliśmy decyzję z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na kwotę 57.000 zł, my do tego dokładamy 20% na te trzy drogi, po trochu na Przeczkę Gnojnica, trochę na Dendora ostatni etap i trochę Lubzina.
Radny – pan Marek Fic - zapomniałem o moście na Podlas jest droga na Zagorzyce, znacznie
obniżył się asfalt po wczorajszej burzy. To jest inwestycja myślę w granicach 50 000 -70 000 zł.
Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak cd. – to już nas zaboli, jutro, pojutrze przyjadą służby
to wszystko zinwentaryzują. Kierownika proszę, żeby sobie to zarejestrował i sprawdził.
Pan Stanisław Marć mówi o projektowaniu chodnika i naprawie drogi na Borki. Trzy, cztery
miesiące temu zaapelowałem do was szanowni radni abyście w rozmowach koleżeńskich
z radnymi powiatowymi, nieważne z jakiej szli drużyny z naszej gminy rozmawiali o tych
wspólnych sprawach, które są trochę powiatowe, trochę nasze, bo jeśli tylko ja o tym mówię, to
tam zinterpretowano tak, że się za bardzo czepiam, jestem za bardzo krytyczny. Nawet taką
wizytę złożył mi Przewodniczący Rady Powiatu i powiedział nie przesadzaj, za bardzo nas
krytykujesz. Biuro rady zrobiło wypis z jednego roku wszystkich pochwał, które tu złożyłem,
było tego kilkanaście stron. Wysłałem to Przewodniczącemu Rady Powiatu, że nie tylko
krytykuję ale i chwalę, bo tak było, przecież wiecie państwo, jesteście świadkami, że wielokrotnie
mówiłem o pozytywnej roli pracy starosty, samorządu powiatowego i że jest nieźle. Wtedy
powiedziałem wam, porozmawiajcie z radnymi powiatowymi. Bo jeśli radni powiatowi nie
otworzą ust, nie interpelują, nie argumentują, to nie ma presji. Tam jest zarząd, nie ukrywam, że
od paru miesięcy straciłem kontrolę, nie jako burmistrz, bo burmistrz nie ma żadnej kontroli nad
zarządem ale jako lokalny polityk jednej grupy, straciłem kontrolę nad tą częścią zarządu, która
była nasza i w zasadzie wycofałem swoje partyjne plenipotencje do reprezentowania tej grupy
w zarządzie. To jest zarząd starosty, tak by to można interpretować, więc rozmawiajcie.
Radny pan Stanisław Marć – starosta powiedział, że jego wybierają w Sędziszowie.
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Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak cd. – ma absolutną rację, bo żeby być starostą wypada
być radnym powiatowym, a gdzie go wybierają, nie w Ropczycach. Nie dziwię się, jest okres
emocjonalny wiadomo, że trzeba podkarmiać swój okręg, ale też zaapelujcie do naszych kolegów,
koleżanek, żeby argumentowali o nasze sprawy wspólne a nie tylko, żeby się burmistrz
przekomarzał, bo później wychodzi, że ja się czepiam a ja się wcale nie czepiam, mówię to
z troską o wspólnych osiągnięciach, sukcesach. Nie ukrywam, nawet ostatnio powiedziałem to
wiceprzewodniczącemu, że jednoznacznie powiat powiedział, nie zrobimy i nie zaczniemy
chodnika w Lubzinie mimo, że odpowiednie pisma były wystosowane i był ten podział panie
radny, co będzie przy drogach i ulicach powiatowych robiła gmina do końca kadencji, co będzie
projektowała, co będzie budowała, a co prosimy, żeby powiat robił. Oczywiście tak tam
napisaliśmy, że chodnik projektowany powinien być przez powiat, nie wykluczam wspólnej
inwestycji. Niech ktoś zrobi projekt na Witosa. My gmina zrobiliśmy projekt, oczywiście
w oparciu o warunki, które wydał powiat na chodnik Niedźwiada Dolna do szkoły, do remizy
strażackiej. Być może będziemy razem robić, chociaż starosta obiecywał przez rok, że on to teraz
zrobi z pieniędzy trochę ministerialnych, trochę swoich. Trzymam go za słowo, nawet i dzisiaj
o to pytałem, bo spodziewałem się takiego pytania, nie padło ale przy okazji mówię. Dziś już nie
mówi jednoznacznie ale może. Może jest też lepsze niż nie.
Zapewniam pana radnego, przewodniczącego klubu, że zrównoważony rozwój dalej będzie,
będziemy pamiętali o potrzebach Gnojnicy Woli. Ale dobrze byłoby łączyć siły, wysiłki
i możliwości. Jaszcze raz powiem to, co mówiłem w Gnojnicy Woli, jeśli będzie mądrość liderów
tej wsi, którzy się dogadają i będą mieli wpływ w dwóch samorządach, to możemy tam zrobić
dużo więcej a jak będziecie rywalizowali i się między sobą spierali, to jeśli to będzie w granicach
dyplomacji jak teraz przez tą kadencję, to ciągle coś robimy. Jak się będziecie brali za barki
jeszcze bardziej i będzie wieś podzielona, kłótliwa, nieważne kto tu będzie burmistrzem powiedzą
jak się kłócą to niech sobie tam sami robią, róbmy tam, gdzie jest zgoda, współpraca. W Gnojnicy
Woli jest potrzeba budowy remizy strażackiej może i potrzeba budowy sali gimnastycznej, wtedy
moglibyśmy powiedzieć, że wszystkie szkoły na terenie miasta i gminy Ropczyce mają salę
gimnastyczną. Potrzeba parkingów, potrzeba więcej chodników, oświetlenia. Przypominam, że
ogłosiliśmy projekt na kanalizację dla całej wsi. To jest wielkie wyzwanie, krótki czas, bo jeśli
chcemy skorzystać z pieniędzy europejskich to ten projekt musimy zamknąć do końca 2014 roku,
mało czasu, bo w 2015 roku może być uruchomiony program naboru i trzeba mieć nie zaprojektuj
i wybuduj, koncepcję, tylko trzeba mieć projekt.
Pan Andrzej Rachwał ma rację, my na wniosek radnych przy niektórych ważniejszych drogach
gminnych kosimy wszystko, rów, pobocze i do góry. Proszę przejechać obwodnicą ropczycką
i zobaczyć jak to wygląda. Przy niektórych drogach gminnych asfaltowych trzeba by robić
podobnie. Przy drogach powiatowych absolutnie powinno to być robione, bo robione jest przy
drogach wojewódzkich, tu jest szybkie zamulanie rowów i są problemy.
Pan Stanisław Wrona, mogę powiedzieć, że tam, gdzie wam zabraknie środków na przywrócenie
po tych zniszczeniach będę korzystał z uruchamiania rezerwy burmistrza. Nie oznacza to, że
istnieje prawna możliwość zwiększania funduszu sołeckiego, ona ma swoje procedury.
Pan radny Nowakowski, często przejeżdżam tam rowerem, to jest taka moja dobra trasa, bo nie
ma ruchu samochodów, droga jest niezła, w pewnym momencie telepie ale mam nadzieję, że za
miesiąc będę już jechał po równej drodze. Jak przejeżdżam pod tymi przepustami to jestem
zdenerwowany jako obywatel tego kraju na realizatora tej inwestycji, na kolej. Gdyby tak
w samorządach prowadziło się inwestycje jak na kolei, to co widzimy na tym odcinku Lubzina,
Brzezówka, od Dębicy do Ropczyc to samorząd wywieźliby na taczkach dawno. Bijemy głową
w mur, możemy sobie mówić, nawet do końca nie wiadomo do kogo. Korespondujemy z szefem
firmy wykonawczej a on rozkłada ręce. To jest karygodne. Chciałbym, żebyśmy ściągnęli tu
szefa, będziemy chcieli porozmawiać nawet, żeby wykorzystać pański głos do wzmocnienia
nacisku i wywarcia presji na przyśpieszenie. Droga Lubzina – Czekaj - powiem, że droga
w Niedźwiadzie od Bud do tego nowego odcinka, który jest zrobiony jest gorsza ale jeszcze
gorsza jest droga wojewódzka na odcinku część Łączek, część Okonina, bo w przyszłym roku się
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rozleci i monitoruję i rozmawiamy tu i prosimy posłów. Marszałek uznał, że jest bardzo dobra
i wyrzucił do kosza dotychczasowe opracowanie w połowie, które kosztowało tysiące złotych
i uznał, że droga jest bardzo dobra. Proszę was o wsparcie, bo każdy ma jakieś kontakty różne,
możliwości nacisku. Dziś niektórzy z was pewnie mają większą możliwość nacisku na marszałka
niż ja. Może być różnie za miesiąc, za pół roku ale korzystajmy z tych możliwości nacisku, bo to
jest wspólna sprawa.
7. Przewodniczący Rady – zamknął 55 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.
Protokolanci:
mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach,
mgr Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach.
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