
Protokół Nr XXXVI / 17 

z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 31 marca 2017 r. 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku 

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

wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący 

Rady Miejskiej – pan Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.05 – 15.05. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 36 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - mam prośbę o wprowadzenie do porządku obrad 

autopoprawek. Macie je państwo przed sobą, dotyczą projektu 4.12, programu rewitalizacji. 

Kilka z nich są to typowe techniczne autopoprawki, a jedna dotyczy wniosku, który został 

złożony na posiedzeniu komisji do przyjęcia. 

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

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

się – 0. 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 35 sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów 

osiedli,  

4.2.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach,  

4.3.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2017 roku,  

4.4.przyjęcia programu Ropczyce Przyjazne Seniorom,  

4.5.zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2017r.,  

4.6.przejęcia od Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami 

powiatowymi,  

4.7.dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Ropczyce do nowego ustroju szkolnego,  

4.8.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,  

4.9.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok,  

4.10.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok,  

4.11.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce,  

4.12.przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016-2020.  

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6.Interpelacje i zapytania.  

7.Zamknięcie sesji. 



3. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 35 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet 

dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – Kierownik Referatu Spraw 

Organizacyjnych i Obywatelskich – pan Łukasz Charchut. 

Projekt uchwały dotyczy ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedli. W stosunku do poprzedniej uchwały w tej sprawie 

zmienia się wysokość diety, do tej pory było to 400 zł, teraz będzie 600 zł. Zmienia się również 

wysokość kary za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji lub naradzie z burmistrzem, do tej 

pory było to 100 zł teraz będzie 200 zł. Pismem z dnia 27 lutego sołtysi zwrócili się do 

burmistrza z prośbą o podwyżkę, w związku ze spadkiem dochodów z tytułu inkasa. 

 

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

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, które analizowała na 

dzisiejszą sesję. W porządku obrad  36 sesji są to projekty oznaczone jako 4.1. i 4.8 - 4.11. 

 

Radny pan Dariusz Herbut – muszę się przyznać szczerze przed państwem wszystkimi, że nie 

przygotowałem się dzisiaj do sesji, nie poszperałem w internecie. Chciałbym prosić  

o wyjaśnienie kwestii jak to się ma jeżeli funkcję radnego i sołtysa pełni ta sama osoba, jak 

stanowią przepisy, jak to jest tłumaczone, czy mogą być pobierane dwie diety. Dobrze wiemy, 

że funkcja radnego i sołtysa posiada wiele cech wspólnych, generalnie rzecz biorąc jedna osoba 

pełni tą samą rolę, stąd moje pytanie czy jest uzasadnione płacenie dwóch diet a jeżeli jest to  

w prawie uzasadnione i nie możemy tego zmienić ja bym proponował, aby jeżeli mamy takie 

przypadki pełnienia podwójnej funkcji po prostu jedną, tą bardziej korzystną dla radnego 

wypłacić a drugiej zaniechać. Jeżeli tak się nie da, to przynajmniej jakąś część tej drugiej diety 

wypłacić. 

 

Radny pan Dariusz Skórski - szanowni państwo sołtysi, nie obraźcie się, że będę głosował 

przeciwko podwyżce tych diet ale powiem dlaczego. Oceniam pracę was wszystkich sołtysów 

przez pryzmat współpracy z moim sołtysem. Przez 6 lat jak byłem radnym nie potrafił nigdy 

pomylić się i zaprosić radnego Skórskiego na zebranie rady sołeckiej. Ja nie jestem 

reprezentantem siebie, tylko reprezentantem prawie 200 wyborców. Wzajemny szacunek 

wymaga chociaż takich podstawowych zasad współpracy jak szanowanie głosu wyborców. Nie 

wspomnę już o tym, że jak zawnioskuję o naprawę jakiejkolwiek drogi, wtedy trafiam na mur, 

którego się nie da rozbić. Z tego powodu będę głosował przeciw. Natomiast jeśli  

z inkasa wpływa mało pieniążków, pamiętam 2-3 lata temu pytałem o wysokość państwa 

zarobków, wtedy pan radca powiedział, że nie wolno usłyszeć bo to jest tajemnica, co do 

wysokości wpływów z inkasa sugerowałbym na przykład to rozwiązanie, które mówiłem nie 

raz, niech sołtysom dadzą te worki z PUK-u, jak komuś zabraknie żółtych, zielonych worków, 

ktoś przyjedzie po te worki wtedy do sołtysa, jak już przyjedzie do sołtysa to i inkaso u niego 

uiści. Tak to jest wygodniej wejść na internet i zrobić to przelewem. Nie dziwmy się ludziom 

w dzisiejszej dobie, wszyscy wybierają wygodniejszy sposób zapłaty przelew przez internet, 

nie muszą wtedy jechać, fatygować się, a tym bardziej jak trafiają na sołtysa, którego jak  

o coś poproszą jest zawsze na nie. 

 

Radny pan Grzegorz Bielatowicz – tutaj miałbym odrębne zdanie, tak samo reprezentuję 

wioskę Lubzinę. Jeżeli chodzi o posiedzenia rady sołeckiej mnie też sołtys nie zawsze zaprasza, 



jeżeli uważa za stosowne, że będą tematy, które dotyczą nas i jesteśmy tam potrzebni to 

zaprasza. Uważam, że to takie trochę bezzasadne jest i trochę w swoje gniazdo nie bardzo jeśli 

chodzi o negatywne strony wypowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o sam fakt podwyżki uważam 

to za jak najbardziej zasadne, jest to naprawdę ciężki kawałek chleba. Nie zazdroszczę, 

niejednokrotnie współczuję bo jeżeli chodzi o zderzanie się z rzeczywistością, z mieszkańcami 

na pewno ma dużo więcej obowiązków, na co dzień spotyka się z mieszkańcami i problemami, 

które dotykają zwykłych mieszkańców. Jeżeli chodzi o wystąpienie kolegi Skórskiego uważam, 

że jest bezzasadne. Jeżeli chodzi o współpracę z moim sołtysem jak najbardziej cenię jego 

fachowość, jak najbardziej jestem za tym, aby przewodniczącym i sołtysom tą podwyżkę dać.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – przedłożyłem Wysokiej Radzie ten projekt uchwały 

o wzroście diety po uprzednim przeanalizowaniu każdemu przewodniczącemu osiedla wpływu 

z inkasa, które macie od poboru podatku. Chcę powiedzieć, że niektórzy sołtysi mają ten spadek 

w okresie ostatnich 3 lat nawet o 40 parę procent. Jeżeli przyjąć sumę płaconych podatków 4 

lata temu jako 100 to za ubiegły rok mieli w granicach 57%. Od 4 lat nie podwyższamy 

podatków lokalnych czyli suma powinna być taka sama a jeżeli ta tendencja jest w ten sposób 

spadkowa to sołtysi stracili realnie na udziale w płaconym podatku, w tej marży niektórzy około 

40% ale średnio 20%. Chcę w ten sposób powiedzieć, że propozycja podwyżki o 200 zł jest dla 

budżetu neutralna tzn. nie wydajemy w ten sposób dodatkowych pieniędzy podatnika. Podatnik 

tylko decydując się na zapłatę podatku w gminie, w banku lub przez internet powoduje, że 

sołtysi za swoją absolutnie trudną pracę dostawali co roku mniej środków finansowych. W ten 

sposób im rekompensujemy, to nie jest podwyżka, to jest pewnego rodzaju rekompensata, to 

po pierwsze. Po drugie proszę zauważyć, że coraz więcej obowiązków spada na sołtysów, które 

przekazujemy jako samorząd terytorialny do jednostki pomocniczej. Szefem tej jednostki 

pomocniczej jest sołtys, przewodniczący osiedla, to jest organ wykonawczy, który nie posiada 

osobowości prawnej ale powoduje wiele czynności w imieniu osoby prawnej jaką jest 

burmistrz. Zdaję sobie sprawę z tego pierwszego kontaktu sołtysa i przewodniczącego osiedla 

w stosunku do obywateli zamieszkałych w sołectwie czy osiedlu. Od sprawności 

organizacyjnej, logistycznej sołtysa i przewodniczącego osiedla zależy dużo jeżeli chodzi  

o stopień sprawności załatwiania ludzkich spraw. Jeżeli ten sołtys czy przewodniczący osiedla 

częściej wykorzystuje swój samochód czy nawet rower, czas, telefon to sprawniej załatwiamy 

oczekiwania naszych mieszkańców, naszych obywateli, naszych wyborców a przecież to jest 

nasz wspólny cel. Więc jeśli nie podwyższamy a tylko wyrównujemy dochody to możemy 

oczekiwać, że też mamy w stosunku do tego sołtysa i przewodniczącego osiedla pewne 

zobowiązania, mówię tu ze strony mieszkańców. Chcę również dodać, że oczywiście prawo 

samorządowe, ustawa o samorządzie terytorialnym dopuszcza, pozwala czy interpretuje jako 

dwie różne kompetencje i dwa różne dochody, dwie różne diety radnego i sołtysa i rzeczywiście 

to są dwie różne kompetencje. Trochę inne kompetencje ma sołtys a trochę inne kompetencje 

ma radny. Oczywiście cel jest jeden, celem jest załatwianie spraw obywateli dotyczących 

publicznych spraw w tej jednostce pomocniczej ale przy pomocy różnych kompetencji, więc 

uważam, że absolutnie tu ustawodawca miał rację, ustawodawca tego nie zmienia, ustawa  

o samorządzie terytorialnym była wielokrotnie nowelizowana i nigdy takiego tematu by 

wyłączyć możliwość podwójnej diety nie było na komisjach sejmowych. To oznacza, że sprawa 

jest dogłębnie przeanalizowana i na pewno nie jest to pierwszy wniosek, który pada  

w Ropczycach, tylko z pewnością tego typu wnioski były już analizowane i na pewno 

odrzucane przez komisje. Chcę jeszcze odnieść się to takich subiektywnych sytuacji o których 

mówił pan radny Darek, to tak jak wszędzie. Czy chcemy czy nie chcemy to ta polityka nas 

dzieli nawet tu w gminie. Tak nie powinno być ale oni nas dzielą. Te przykłady, które płyną  

z ekranów telewizyjnych, radia, z różnych gazet powodują, że czasami się w jakiś sposób gdzieś 

uprzedzamy, a to ktoś kogoś zapomni powitać, a to ktoś kogoś zapomni zaprosić, to jest 



zupełnie niepotrzebne. Ja mówię to z pozycji nie tyle burmistrza co osoby starszej  

i doświadczonej. Byłem po różnych stronach a dzisiaj mówię wam z punktu mojego 

doświadczenia, bądźmy wszyscy kolegami, patriotami lokalnej społeczności jaką jest gmina, 

mierzmy się jako z przeciwnikiem z problemami, mamy ich wiele. Nie musimy się kochać ale 

się szanujmy i to wszystko, co się mieści w definicji szacunek wszystkich do tego namawiam, 

wszystkich do wszystkich. Wiem, że w sejmie niedawno był procedowany na przykład projekt 

by sołtysom i przewodniczącym osiedli dać umowę o pracę z pełnym oprzyrządowaniem ZUS-

u i wszystkimi pochodnymi w wysokości ½ najniższej płacy. Były głosy za, były głosy przeciw. 

Ostatecznie głosami partii rządzącej schowano go do szuflady ale partia rządząca powiedziała, 

że to nie jest jeszcze koniec, być może wrócimy jeszcze do tego projektu, tylko po pewnej 

modyfikacji. Więc jeśli proponowano na poważnie, odbyła się debata w sejmie, odbyło się 

głosowanie, żeby sołtysom i przewodniczącym osiedli dać umowę o pracę na pół etatu, to jest 

znacząco więcej niż my tu proponujemy te 600 zł, dużo większe koszty. Być może, że gdyby 

w kraju było tak, że sołtys ma tą minimalną kwotę na paliwo, na telefony, za czas który traci, 

bo jedzie do miasta załatwiać sprawy, nawet za to warto, żeby te 600 zł dostał. Bardzo proszę 

weźcie to pod uwagę bo jak powiedziałem dla budżetu gminy czyli dla dochodów jest to 

wniosek neutralny. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedli została podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 1, 

wstrzymujących się – 3. 

 

Radny pan Marek Fic – dziękuję radzie za wsparcie naszej działalności z racji tego, że pełnię 

te dwie funkcje wstrzymałem się od głosu, nie żebym przeciwny był podwyżce. Po ostatnich 

wyborach chcę powiedzieć, że nasza praca stała się trudniejsza. Retoryka i rozmowa  

z mieszkańcami jest trudna. Spóźniłem się na klub, ponieważ kolejny odcinek drogi jest 

remontowany po zimie, interwencja mieszkańców bo coś jest nie w porządku bo coś 

niedomaga. Tych pieniążków, które mamy dołożone nie jest nad stan, żeby tylko to pokryło 

nam koszty. Dziękuję bardzo w imieniu własnym i myślę, że reszty sołtysów. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Ropczycach – Przewodniczący Rady – pan Józef Misiura. 

Zgodnie ze statutem gminy Rada zatwierdza uchwalony przez Komisję Rewizyjną projekt 

rocznego planu pracy. Komisja Rewizyjna taki projekt uchwaliła i przedstawiła go do 

zatwierdzenia.  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania dotyczące opracowania tego planu 

pracy do Komisji Rewizyjnej. 

Nie zgłoszono pytań. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Ropczycach została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2017 

roku – inspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – pan 

Waldemar Cholewa. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce na 2017 rok. Rada Miejska  

w Ropczycach uchwala co następuje: Przyjmuje się programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2017 



roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Jeżeli chodzi o samą 

uchwałę i program opieki nad bezdomnymi zwierzętami obowiązek uchwalenia tej uchwały 

wynika bezpośrednio z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Ustawa ta 

określa niezbędne wymogi jeśli chodzi o utrzymanie zwierząt domowych w zakresie 

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, zapobieganie bezdomności zwierząt na 

zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt, zapewnienie zbierania, transportu i 

unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałania z 

przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie. Ponadto zgodnie z ustawą o 

ochronie zwierząt ustawodawca nałożył na każdą gminę coroczny obowiązek uchwały w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności. Program, o którym mowa w uchwale ma na celu zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom z terenu gminy Ropczyce w miejskim schronisku, opieki nad wolno żyjącymi 

kotami, w tym dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

 

Radny pan Jan Ździebko – przewodniczący Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przedstawił opinię z posiedzenia Komisji w dniu 28 

marca: po przeprowadzonej analizie, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały przedłożony 

na 36 sesję Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2017 roku–projekt  4.3. 

 

Radny pan Dariusz Skórski – poprę oczywiście jak najbardziej ten program. Chcę pochwalić 

pana Rachwała Dominika za dotychczasowe działania bo śledzę nie ukrywam, jak łapią te 

zwierzątka, pieski potem jak próbują znaleźć ten dom zastępczy. Natomiast na przyszłość, 

będziemy głosować za rok taką uchwałę, prośba na ręce ojca pana Dominika, żeby się tutaj 

zjawił i parę pytań byśmy mu zadali, żeby on jako wykonawca odniósł się tutaj. (Radny pan 

Andrzej Rachwał – nie był zaproszony). Radny pan Dariusz Skórski cd. - nie był zaproszony 

ale w jego sprawie głosujemy tak, że powinien być sam zainteresowany. Zapytalibyśmy ile 

takich piesków zostało odłowionych, o tego typu rzeczy można byłoby zapytać, czy ta kwota 

powinna być ewentualnie wyższa, żeby ten program mógł w pełni działać. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – nie chcąc nadwyrężać budżetu gminy staramy się poza 

oddawaniem do schroniska szukać nawet wcześniej domów ale zaznaczam, że jest to tylko  

i wyłącznie w gminie Ropczyce bo mamy w tej chwili umowę podpisaną z 12 gminami, gdzie 

indziej nie jesteśmy aż tacy hojni ale w Ropczycach staramy się, żeby nie obciążać tego 

budżetu. Dane wszystkie konkretne jeśli chodzi o ilość ma pan inspektor Cholewa, na pamięć 

nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć ale ogólnie np. w tamtym roku przez schronisko 

adopcję znalazło 140 psów. Teraz macie państwo jaka jest skala bezdomności psów.  

Radny pan Dariusz Skórski – z naszej gminy czy ogólnie? 

Radny pan Andrzej Rachwał - z naszej gminy było  w tamtym roku 12 przyjętych i znalazły 

dom. Chciałbym zachęcić państwa, można wesprzeć w ten sposób gminę i schronisko. Oprócz 

tego pieniądze są przeznaczane jeśli chodzi o zbieranie zwłok zwierzęcych. Chyba  Ropczyce 

są jedyną gminą podejrzewam, która ma to tak dociągnięte do perfekcji, że nie leżą te zwierzęta 

pozabijane na ulicach tylko zbieramy to w miarę możliwości i zgłoszenia w trybie pilnym, 

zostaje to zagrzebane na cmentarzu. Nie wiem czy ktoś tutaj ma jakieś zastrzeżenia do tego. 

Jest też taka sytuacja, że wykonujemy adopcję przez gminę, która znowu się tam komuś nie 

spodobała i prawdopodobnie to będzie całkowicie zakazane, że my wykonujemy tylko 



sterylizację, podstawowe rzeczy: czipowanie, odpchlenie, odrobaczenie i na zasadzie tylko 

gminy przekazujemy do adopcji, nie bierzemy do schroniska, są to też inne całkowicie 

pieniądze, w ten sposób staramy się obniżyć straty w budżecie. Do tej pory nam tych pieniędzy 

mniej więcej wystarczało, które są przeznaczone, chociaż na pewno jakbyśmy chcieli wszystkie 

wyłapać, które ludzie zgłaszają 150 000 zł w budżecie będzie za mało.  

 

Radny pan Marek Fic - słysząc skalę tych zwierzaków wyłapywanych jak najbardziej zasadne 

jest to, co wnioskujemy i na komisji rolnictwa wałkowaliśmy, czipowanie tych zwierząt bo 

trzymanie w schronisku, w tych klatkach, czy my tak naprawdę pomagamy w ten sposób, nie 

do końca. Bardziej pomoglibyśmy długofalowo, długowzrocznie dla budżetu a przede 

wszystkim dla tych zwierząt. Każdy brałby odpowiedzialność za tego zwierzaka, którego 

posiada a nie stałyby się takimi prezentami komunijnymi, urodzinowymi a po miesiącu, dwóch 

jak się znudzą dużo tych zwierzaków ląduje właśnie na naszym sołectwie bo jest oddalone od 

miasta, jest dużo terenów leśnych i niestety te psy ciągle są tam wywożone, najtrudniejszy temat 

jest po sylwestrze, tych wałęsających się szczególnie psów.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – czipy tak, jestem za ale powinna to być ustawowa 

materia. Jeżeli będzie tak, że w Ropczycach zainstalujemy czipy wszystkim psom ale  

w sąsiednich gminach nie będzie instalacji to nic z tego nie będzie, wiemy po części czyje psy 

są na peryferiach naszych miejscowości w Małej, w Niedźwiadzie, pewnie i w Gnojnicy Woli. 

To nie tylko mieszkańcy Ropczyc wywożą na peryferia. To być może jest czas, żeby była taka 

dyskusja w gronie parlamentarzystów, jeśli chcemy rozwiązać ten problem z szacunkiem dla 

zwierząt to ustawowe wprowadzenie nakazu czipów i wtedy wszyscy to wprowadzamy i wtedy 

ten mechanizm zadziała. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał - Czechy wprowadziły chyba 3 lata temu obowiązek czipowania 

wszystkich zwierząt, po pół roku się wycofały jako państwo, czyli coś jednak jest nie do końca. 

Czipowanie musiałoby być wszystkich psów, co jest prawie niemożliwe a jak zmusimy kogoś 

do tego, że on za to będzie musiał zapłacić to będziemy mieć drugie tyle albo jeszcze więcej 

bezdomnych psów. Czipowanie powinno być, tylko nie wiem na jakich zasadach ale jeśli 

będzie płatne będziemy mieć dużo więcej bezdomnych psów.  

 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2017 roku została podjęta 

przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Ropczyce Przyjazne 

Seniorom – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska. 

Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie na terenie gminy Ropczyce programu Ropczyce 

Przyjazne Seniorom. Podstawę prawną tego projektu uchwały stanowi art. 17 ust. 2 pkt 4 

ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że do zadań własnych gminy należy podejmowanie 

zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych. Na terenie gminy Ropczyce 21% mieszkańców 

to mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia. Oprócz tego, że społeczeństwo się starzeje ulega 

również modyfikacji sposób życia tej grupy mieszkańców. Program zakłada przystąpienie do 

Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Ropczyce, co umożliwi osobom legitymującym się taką 

kartą, korzystanie z ulg wprowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Ropczyce, 

szczególnie przez Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji oraz firmy prywatne, a także przez 

ogólnopolskich partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora. Wśród partnerów ogólnopolskich 

znajdują się m.in. uzdrowiska, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki zdrowotno-medyczne, gabinety 



rehabilitacyjne, kina, teatry, muzea, restauracje. W związku z wprowadzeniem programu 

zasadnym jest także zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Ropczyce na 

jego realizację. 

 

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

przedstawił opinię z posiedzenie komisji w dniu 28 marca: po przeprowadzonej analizie, 

pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał przedłożone na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej  

w sprawach: przyjęcia programu Ropczyce Przyjazne Seniorom – projekt 4.4., zatwierdzenia 

planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2017 r. – projekt 4.5., 

przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi 

– projekt 4.6. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu Ropczyce Przyjazne Seniorom została podjęta przy: za 

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

 

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Ropczycach na 2017 r. – Kierownik Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ropczycach – pani Renata Kasprzycka. 

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Ropczycach na 2017 rok. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy co roku 

opracowuje się w uzgodnieniu z wojewodą plan pracy na dany rok. Następnie jest on 

zatwierdzany przez organ prowadzący. W związku z tym, że w miesiącu marcu otrzymaliśmy 

zatwierdzenie planu przez Wojewodę Podkarpackiego, dzisiejsza sesja jest najbliższą na której 

może on zostać zatwierdzony przez Wysoką Radę. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Ropczycach na 2017 r. została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi – inspektor w Referacie Dróg  

i Gospodarki Mieszkaniowej – pani Zofia Malinowska. 

Projekt uchwały dotyczy przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania 

zarządzania drogami powiatowymi. Przedłożony projekt uchwały dotyczy przejęcia od powiatu 

zarządzania odcinkiem ulicy Witosa oraz ulicy Najświętszej Marii Panny w zakresie zadań 

zarządcy drogi dotyczących pełnienia funkcji inwestora, nabywania nieruchomości pod pasy 

drogowe dróg publicznych i gospodarowania nimi w ramach posiadanego prawa do tych 

nieruchomości. Związane to jest z planowaną realizacją zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania 

ulicy Mickiewicza z ulicą Witosa i ulicą NMP w Ropczycach”. Powyższe odcinki planowane 

byłyby do przejęcia na okres do końca 31 października bieżącego roku. W powyższej sprawie 

zostały podjęte również stosowne uchwały przez Zarząd i Radę Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do poprzedniej uchwały jak i do tej Komisja 

Rewizyjna swoje opinie już przedstawiła. 

 

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania 

drogami powiatowymi została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw-0, wstrzymujących się–0. 

 



4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego - Dyrektor 

Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach – pan Stanisław Mazur. 

Proponowana uchwała jest jedną z dwóch uchwał podejmowanych w sprawie sieci szkół. 

Miesiąc temu była podjęta uchwała jako projekt, uchwała intencyjna. W tej chwili jest to 

uchwała ostateczna w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego. Po przyjęciu poprzedniej 

uchwały miały związki zawodowe jak również kuratorium 21 dni na przekazanie opinii. 

Otrzymaliśmy z obu związków zawodowych pozytywną opinię w sprawie sieci szkół 

proponowanych jak również pozytywną opinię z kuratorium oświaty z pewnymi zaleceniami, 

które zostały w tej uchwale wprowadzone. Paragraf 1 - bez zmian. Paragraf 2 - tutaj było 

zalecenie, aby warunki włączania dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich 

szkół podstawowych były opisane tylko w odniesieniu do gimnazjów, które wchodzą w skład 

zespołu szkół a takich zespołów szkół jest trzy: Zespół Szkół nr 3 w Ropczycach na Czekaju, 

Zespół Szkół nr 5 w Witkowicach i Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej i też te opisy włączenia 

gimnazjów do szkół podstawowych ośmioklasowych są opisane w tym paragrafie 2. Natomiast 

wszystkie pozostałe gimnazja, które również są włączane do szkół ośmioklasowych przechodzą 

jak gdyby z mocy prawa, stanowi o tym art. 191 prawa oświatowego i nie wymagają takiego 

opisu jak był miesiąc temu w uchwale. Do uchwały załączone są załączniki nr 1, 2 i 3.  

W załączniku nr 1 do uchwały jest wprowadzona tylko ta zmiana, że tam, gdzie są te trzy 

zespoły szkół, o których powiedziałem wcześniej powinien się zaczynać opis od szkoły 

podstawowej, że nie jest to zespół szkół tylko szkoła podstawowa w zespole szkół. To tylko te 

zmiany dotyczące tych trzech zespołów i dopisano w tym załączniku nr 1 szkołę podstawową 

w Brzezówce jako, że kuratorium zapisało, że powinniśmy wprowadzić do załącznika szkołę 

podstawową w Brzezówce ze względu na niezakończony proces likwidacji szkoły. Jeżeli 

chodzi o załącznik nr 2 tutaj zostały również ujęte tak jak poprzednio klasy gimnazjów  

w poszczególnych miejscowościach ale dopisano, że te klasy gimnazjów znajdują się  

w poszczególnych szkołach podstawowych, czego wcześniej nie było. Tutaj więcej uwag nie 

było. Do załącznika 3 też nie było żadnych uwag.  

 

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

poinformował, że komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 

roku po analizie i w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.7 z tymi 

zmianami dotyczący dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego. 

 

Radny pan Dariusz Skórski - na komisji oświaty nie zauważyłem, nie miałem okazji być na 

ostatniej sesji, panie dyrektorze zauważyłem, że w szkole podstawowej nr 1 jest uchwycona 

ulica Leśna, Borki Chechelskie. Co ze szkołą podstawową, która była na Granicach? Mówiło 

się tutaj dużo o likwidacji szkoły na Brzezówce,  nie jest wspomniane o tej szkole z ulicy 

Leśnej. Jestem w kropce bo nie wiem czy została zlikwidowana. 

 

Radny pan Stanisław Marć - szkoły nie było tylko uczyli dzieci, była filia, zmiana lokum. 

  

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

Gminę Ropczyce do nowego ustroju szkolnego została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 

0, wstrzymujących się – 0. 
 

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

Ropczycko-Sędziszowskiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 



Projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

Postanawia się udzielić w 2017 roku pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 33 000 zł 

na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wydatków bieżących hali sportowo-widowiskowej, w związku ze złożonym wnioskiem przez 

Zespół Szkół im. Ks. dr Jana Zwierza w którym dyrektor zespołu szkół wskazuje konieczność 

zakupu 500 sztuk krzeseł oraz 16 sztuk wózków do składowania krzeseł na hali sportowo - 

widowiskowej w Ropczycach z prośbą o współfinansowanie 50% kosztów. W związku z tym, 

że jako gmina jesteśmy współwłaścicielem hali widowiskowo-sportowej jest zasadne abyśmy 

mogli taką dotację z budżetu gminy przeznaczyć. Dotacja zostanie przekazana na podstawie 

podpisanej umowy w której zostaną zawarte wszystkie warunki przekazania, rozliczenia  

i ewentualnego zwrotu. 

 

Radny pan Stanisław Marć - przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że opinia 

komisji została już przedstawiona. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego             

została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 

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

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie na 2017 rok w którym wprowadza się zwiększenie 

dochodów  o kwotę 23 414,14 zł. Jest to zwiększenie po stronie jednostek oświatowych, które 

wnioskują o zwiększenie swoich dochodów o 15 167, 14 zł, w związku z wypracowanymi 

dochodami z tytułu najmu pomieszczeń użytkowanych. Również kwota 8 247, 00 zł jest to 

kwota, która została zwiększona dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 

wypłatę dotacji na wsparcie kobiet w ciąży na podstawie przepisów udzielających dotację  

w wysokości 4 000 zł plus koszty obsługi tego zadania. W tabeli nr 1 są rozpisane poszczególne 

kwoty dotyczące dochodów. W tabeli nr 2 są rozpisane kwestie paragrafów dotyczące realizacji 

wydatków w zakresie zwiększonych dochodów. Tabela nr 3 przedstawia przeniesienie 

wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w wysokości 982 996, 89 zł. Przede 

wszystkim przesunięcie w zadaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Ropczycach, jest 

to zwiększenie kwoty 20 000 zł w związku ze złożonym wnioskiem przez policję ropczycką  

o przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 

jednostki, w szczególności na częściowe finansowanie kosztów związanych z zakupem sprzętu, 

wyposażenia i remontem, modernizacją świetlicy budynku Komendy Powiatowej Policji  

w Ropczycach. Wniosek został złożony na 20 000 zł, proponowana kwota również opiewa na 

20 000 zł. Zwiększenie w działalności urzędu związane jest z koniecznością wydrukowania 

kart dla seniorów, uchwała została podjęta w ramach programu seniora, na wydrukowanie 

1 000 kart wstępnie wycenionych w kwocie 2 zł, kwota opiewa na 2 000 zł. Proponuje się 

również wprowadzenie 33 000 zł, gdzie wcześniej została podjęta uchwała w sprawie pomocy 

finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i przesunięcia na zadaniach dotyczących 

dróg gminnych i powiatowych. Przesunięcie następuje również w ramach działalności 

Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 7 700 zł. 

 

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

20 głosów, przeciw - 1, wstrzymujących się – 0. 
 

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

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 



Projekt dotyczy również zmian w budżecie na 2017 rok. W projekcie tym zwiększa się wydatki 

budżetu o kwotę 1 660 000 zł. Jednocześnie jako pokrycie  zwiększonych wydatków 

wprowadza się planowany deficyt w kwocie 1 660 000 zł, którego źródłem są wolne środki 

jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy Ropczyce za 2016 

rok. Tabela nr 1 przedstawia wyszczególnione zdania dodatkowe na które wskazane są wolne 

środki w kwocie 1 500 000 zł, jest to zwiększenie wydatków na zadanie Termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Ropczyce oraz 160 000 zł na remont instalacji 

elektrycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Tabela nr 2 przedstawia 

zwiększenie naszych przychodów z tytułu wolnych środków, które wprowadzane są w tym 

projekcie uchwały. 

 

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

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

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce. W związku ze 

zmianami uchwał, które zostały podjęte na przełomie sesji od miesiąca lutego do miesiąca 

marca wprowadza się zmiany dotyczące dochodów, wydatków, przychodów wyniku  

finansowego w budżecie gminy Ropczyce. Załącznik nr 1 wyszczególnia poszczególne zmiany 

dotyczące podjętych uchwał. Załącznik nr 2 dalej nie ulega zmianie. 

 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce została podjęta 

przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 

4.12. Przewodniczący Rady poinformował, że punkt 4.12. dotyczy projektu uchwały dotyczącej 

programu rewitalizacji naszego miasta. Program został omówiony na spotkaniu  

w dniu 28 marca, we wtorek, spotkanie było prawie dwugodzinne. Każdy radny otrzymał 

poprawki, wraz z nimi będzie dzisiaj analizowany ten projekt uchwały.  

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

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

i Rozwoju – pan Robert Kuraszkiewicz. 

Niniejszy projekt uchwały dotyczy przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Ropczyce. Tak jak pan przewodniczący powiedział dwugodzinne spotkanie odbyło się we 

wtorek, gdzie bardzo szczegółowo omawialiśmy ten program rewitalizacji. Podstawy prawne 

na podstawie których ten program powstawał to jest ustawa o samorządzie gminnym, wytyczne 

Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące przygotowania programów rewitalizacji oraz 

instrukcji i procedury przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji finansowanych  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. To są sztywne reguły 

prawne, które determinują to w jaki sposób taki program powstaje. Oczywiście punktem 

wyjściowym jest prognoza sfery społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej na 

podstawie których wyznacza się mierzalne wskaźniki, które stanowią podstawę do 

wyznaczania tzw. obszarów zdegradowanych. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji te obszary nie 

mogą obejmować więcej niż 30% ogólnej liczby mieszkańców danej gminy i nie więcej niż 

20% powierzchni danej gminy. Odbywały się spotkania, były przeprowadzane ankiety, na tej 

podstawie wyznaczono obszar rewitalizacji i zostały do niego zgłoszone projekty. 

Autopoprawki dotyczą uwag państwa, które zostały wniesione na spotkaniu. W dużej mierze 

były to uwagi dotyczące sfery redakcyjnej, bo jak dokument jest żywy, ma kilkadziesiąt stron 

to błędy pisarskie się zdarzają, te błędy zostały skorygowane. Zgodnie z propozycją, która padła 



na wtorkowym spotkaniu zostało dopisane jeszcze jedno zadanie czyli zadanie związane  

z targowiskiem. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 

2016-2020 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 
5. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, Szanowne 

Prezydium, Wysoka Rado, Szanowni Państwo! Kilkanaście zdań informacji od ostatniej sesji 

do obecnej, co ciekawego, interesującego dzieje się w naszej gminie. Przypomnę, że jesteśmy 

na etapie prowadzenia spotkań z mieszkańcami w sołectwach i osiedlach. Biorą w nich udział 

radni, sołtysi, przewodniczący osiedli, nasze zarządy sołeckie czy osiedlowe. Z frekwencją jest 

różnie ale w granicach lat poprzednich. Tego typu spotkania służą bezpośrednim kontaktom z 

mieszkańcami i wnioskują o różne sprawy ale też przedkładamy informację dotyczącą 

sprawozdania za rok ubiegły z działań samorządu gminnego. Te informacje bardzo dokładne 

ukażą się za kilka dni na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Ropczycach, z dniem 

dzisiejszym sprawozdanie za 2016 rok trafia do biura Rady Miejskiej jak również do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, w szczegółach odnośnie sprawozdawczości za rok ubiegły 

będziemy mówić, o analizie przez komisje, pewnie w miesiącu maju na ostatniej sesji majowej, 

mówię ostatniej bo jak zwykle w maju przewidujemy, że będzie sesja uroczysta inaugurująca 

dni ziemi Ropczyc i akcentująca rocznicę samorządu  terytorialnego i sesja jakby 

sprawozdawcza.  

Wysoka Rado, jak zawsze w okresie przełom zimy, wiosny dużo spraw drogowych, z zakresu 

infrastruktury drogowej, więc pragnę poinformować, że większość przetargów na bieżące 

sprawy związane z utrzymaniem tej infrastruktury komunikacyjnej, logistycznej jest poza nami, 

mamy wybranych wykonawców różnych naszych świadczeń, usług transportowych, 

utrzymania zieleni miejskiej, również wszystkie kwestie związane z remontem nawierzchni 

asfaltowej dróg, ulic z przełomami – te przetargi są już poza nami. W chwili obecnej 

rozstrzygamy przetargi jeśli chodzi o infrastrukturę transportową na zadania już typowo 

inwestycyjne i tak mamy już rozstrzygnięcie po przetargu na budowę pierwszego odcinka 

chodnika przy ulicy powiatowej, ulicy Sucharskiego i przylegającej do tego chodnika do tej 

ulicy drogi gminnej, następne przetargi są w granicach przewidywalności naszych kwot. Jest to 

pierwszy sygnał, że współfinansujemy zadania, które są w kompetencji powiatu czyli inaczej 

pomagamy powiatowi w przyśpieszeniu budowy chodników przy ulicach powiatowych ale 

również i pokazujemy, że przedsięwzięcia związane z budową chodników przy drogach 

powiatowych są też objęte projektami, a więc też to są wydatki gminy. Robimy to w zgodzie z 

ustaleniami, że określone odcinki chodników my projektujemy i my budujemy, otrzymujemy 

od powiatu warunki na przygotowanie projektów. Chcę również poinformować, że jesteśmy 

przygotowani wkrótce do ogłoszenia przetargu na budowę chodnika przy naszej drodze 

głównej przy ulicy Grunwaldzkiej od PKS-u do wielkopowierzchniowego sklepu Tesco - jako 

odcinka takiego dość niebezpiecznego dla przechodniów, przede wszystkim młodzieży - wraz 

z połączeniem parkingu przy PKS-ie i też przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na 

parking przy ulicy świętej Barbary przy ulicy powiatowej i naszej gminnej ulicy Iwaszkiewicza. 

Przygotowujemy również przedmiary do pierwszego przetargu uruchamiającego jakby budowę 

o nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w sołectwach i w osiedlach. Z pewnością będziemy 

te przetargi ogłaszać w dwóch, trzech etapach. Tutaj również pragnę poinformować, że jeżeli 

chodzi o miasto to też oczywiście wszystko w drodze przetargu; chcemy przebudować, 

przełożyć chodnik przy głównej ulicy Mickiewicza na odcinku od nowo przebudowanej ulicy 

Masarskiej w kierunku miasta, w kierunku Caritasu, o tym sygnalizowali mieszkańcy na 

zebraniach jeszcze w roku ubiegłym tutaj w Śródmieściu. I pragnę również poinformować, że 



jesteśmy wkrótce przygotowani do podjęcia decyzji o budowie ronda. Temu też służy przed 

chwilą przegłosowana przez Wysoką Radę uchwała o przeniesieniu środków z inwestycji, która 

nie dojdzie do skutku, drogowej bowiem nie dostaliśmy dofinansowania z programu 

schetynówka ulicy Przemysłowej. Te środki finansowe przenosimy, przenieśliśmy częściowo 

na dofinansowanie budowy tego pierwszego przetargu chodnika powiatowego i w pozostałej 

części na budowę ronda na ulicy Mickiewicza, Witosa, Najświętszej Marii Panny. Projekt 

zrobiony występujemy o pozwolenie na budowę, chcielibyśmy budować to rondo na 

wakacjach, pewnie będzie kosztowało w granicach po przetargu 600 tysięcy złotych. 

Kosztowne są tam prace związane z przeniesieniem tej licznej infrastruktury w chodnikach i 

liczylibyśmy, że do budowy tego ronda dołoży się powiat jako, że dwie ulice z czterech są 

powiatowe. Mamy zgodę powiatu na przejęcie zarządu nad odcinkami ulic powiatowych w tym 

rejonie to jest niezbędne i konieczne. Mamy zgodę przypomnę również Marszałka na 

odstąpienie od okresu trwałości przebudowy dróg powiatowych w tym rejonie. Po tej 

dzisiejszej sesji wystąpimy pisemnie do powiatu o określenie się czy są w stanie zabezpieczyć 

i refinansować 50% kosztów budowy ronda i podejmiemy następnie decyzje związane z 

przygotowaniem się do przetargu. Wysoka Rado, jeśli jestem przy chodnikach, ulicach, 

drogach, powiatowych to też informuję, że w trakcie są opracowywane projekty na budowę 

chodnika przejętej ulicy powiatowej ulicy Zielonej od skrzyżowania z obwodnicą do prawie 

pod górkę, przygotowujemy projekt chodnika przy ulicy powiatowej ulicy Wyszyńskiego do 

skrzyżowania z ulicą gminną ulica Szkolna, również projektujemy chodnik przy drodze 

powiatowej w Niedźwiadzie przez wieś do centrum handlowego i projektujemy też budowę 

chodnika przy drodze powiatowej Gnojnica od szkoły w kierunku kółka rolniczego. To są mniej 

więcej te zapowiadane odcinki chodników, które przejmujemy od powiatu na projektowanie i 

będziemy po wykonaniu projektów w tym roku uzgadniać ich budowę wspólnie z powiatem 

lub jesteśmy przygotowani wtedy również do przejęcia w 100% budowy tych odcinków.  

Wysoka Rado, informuję również, że wystąpiliśmy z kolejnym pismem do marszałka 

Województwa Podkarpackiego o uwzględnienie w decyzjach zarządu Województwa 

Podkarpackiego zlecenia opracowania założeń techniczno-ekonomicznych dla modernizacji i 

przebudowy drogi wojewódzkiej 986 na odcinku od Ostrowa do Okonina czyli w granicach 

miasta. Chodzi o taką przebudowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 

przypominam ten numer drogi, ta droga znajduje się w programie rezerwowym przebudowy 

dróg wojewódzkich ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego. Nam w 

tym piśmie chodzi o to aby zarząd województwa po raz trzeci zdecydował się bo dwukrotnie 

zlecił opracowanie takiej dokumentacji, dwukrotnie się wycofał w trakcie opracowania z 

różnych powodów niekoniecznie tylko i wyłącznie po stronie projektantów, ze zlecenia tego 

opracowania. Chcemy by tą drogę wojewódzką w granicach miasta przebudować w ramach 

środków europejskich w tej perspektywie finansowej unii europejskiej. Główna argumentacja 

idzie w tym kierunku żeby dał się przekonać zarząd województwa by ta droga znalazła się 

przynajmniej w rezerwie. Jeżeli tak, jeżeli mamy liczyć na to, że w ramach terminu realizacji 

tego czasookresu do 2022 uda się przebudować to wcześniej ktoś powinien przygotować 

projekt, jeżeli nie projekt to przynajmniej założenia techniczno ekonomiczne to jest to 

minimum, które jest wymagane by ogłosić przetarg na zaprojektuj i wybuduj. Na zaprojektuj i 

wybuduj na realizację trzeba przynajmniej 3 lata. Liczy się półtora do dwóch lat na projekt 

techniczny wykonawczy i później przynajmniej rok na przebudowę. A chcielibyśmy aby w tej 

przebudowie brać pod uwagę zaprojektowanie i wybudowanie trzeciego pasa ruchu drogi 

Robotniczej, drogi wojewódzkiej od obwodnicy na Czekaj, na Czekaj czyli do tego naszego 

obszaru przemysłowego. Ruch się zwiększa na Czekaj, nie tylko z racji dowozu buraków w 

dużych ilościach do jedynej na Podkarpaciu Cukrowni Ropczyce ale również i poprzez rozwój 

tej strefy przemysłowej, otwierania kolejnych zakładów, rozbudowy tych zakładów co, do 

których samorząd województwa wypowiadał się pozytywnie za koniecznością lepszego 



skomunikowania tego obszaru przemysłowego z drogami krajowymi i z drogą wojewódzką. 

Więc będę prosił prezydium Rady aby zabiegać o to aby sesja kwietniowa lub ta majowa 

robocza była poświęcona głównemu tematowi właśnie przygotowaniu się do uruchomienia tej 

modernizacji poprzez ogłoszenie w przyszłości przetargu zaprojektuj i wybuduj, a wcześniej 

opracowania tejże koncepcji. Czyli chciałbym aby na sesji Rady otworzyć dyskusję w 

obecności wójtów i burmistrzów zainteresowanych tą drogą jak również i zaproszonych tu 

gości w osobach marszałka odpowiedzialnego za infrastrukturę drogową i dyrektora Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Chciałbym abyśmy wrócili do tematu wywierając w 

argumentach presję na podejmowanie decyzji, które są nieodzowne w określonym czasie żeby 

ktoś w przyszłości nie powiedział, w następnej kadencji, nie dopilnowaliście by we właściwym 

czasie przygotowano odpowiednie materiały koncepcyjne, projektowe to teraz już nie ma czasu 

aby się wyrobić w terminie do zakończenia tego okresu środków unii europejskiej i w związku 

z tym droga nie zostanie poddana modernizacji. Częściowe naprawy poprzez kładzenie 

nakładki bitumicznej na tej drodze mogą się sprawdzać na terenach już wiejskich natomiast w 

samym mieście uważam, że potrzebna jest  z prawdziwego zdarzenia przebudowa głównie 

dlatego, że to z drogi krajowej zjeżdżają na drogę wojewódzką te największe tonaże o naciskach 

30 paru ton na oś jak przewożone na okres kampanii w ciągu trzech miesięcy 600 tysięcy ton 

buraków czy też wywożone z innych zakładów przemysłowych towary. To zwłaszcza w 

okresach wiosennych i tych późno jesiennych bardzo niszczy nawierzchnię tej drogi o czym 

wszyscy się przekonujemy. Również ten ruch pod górę ulicą Robotniczą w jedną i drugą stronę 

w sytuacji przeładowanych po prostu samochodów tworzy długie uciążliwe korki dla 

samochodów również osobowych i powoduje dyskomfort. Wysoka Rado, więc to są tematy 

takie, które wymagają współpracy z innymi samorządami, między innymi z samorządem 

powiatowym ale przede wszystkim z radnymi wojewódzkimi o czym na bieżąco informujemy 

radnego wojewódzkiego pana doktora Jacka Magdonia i też zapraszamy go do współpracy w 

argumentowaniu, że to już jest właśnie ten czas, w którym powinna nastąpić ta decyzja zarządu 

wojewódzkiego o podjęciu konkretnych kroków czyli ogłoszenia przetargu.  

Wysoka Rado, jeśli chodzi o tą infrastrukturę mieszczącą się w dyspozycji Referatu dróg i 

gospodarki mieszkaniowej to również projektujemy oświetlenia. Oświetlenia dróg. Jesteśmy 

po przetargu na wykonanie oświetlenia na ulicy Kolonia, ulicy Spokojnej oraz osiedla Północ 

- w części osiedla Północ. W chwili obecnej jest analiza tych przedłożonych ofert 

projektowych. Chcielibyśmy żeby udało się ten przetarg zamknąć i podpisać umowy i 

realizować a równocześnie projektujemy kolejne wnioskowane przez mieszkańców rejony do 

oświetlenia. W tej chwili występujemy o warunki do projektowania drogi powiatowej od drogi 

wojewódzkiej w Okoninie w kierunku na Lubzinę i Brzezówkę jak również ulicy Słonecznej 

na Czekaju. Nie mówię o tych projektach, które są już w toku a które Wysoka Rada zna, o 

których informowaliśmy. Zwykle jest to tak, że w każdym roku mamy projekty z pozwoleniem 

na przynajmniej półtora roku do realizacji. W bieżącym roku wydaje się, że możemy jeszcze 

jeden projekt w ramach środków, które są dostępne duży przygotować do przetargu na budowę 

fizyczną oświetlenia i będziemy analizować w połowie roku budżet czy możliwe jest 

przeniesienie kolejnych środków finansowych na realizację tych projektów, które mają 

pozwolenia na budowę w miejscowościach, które tego oczekują, o czym mieszkańcy właśnie 

przypominają na tych spotkaniach środowiskowych i te spotkania właśnie temu służą.  

Wysoka Rado, w tym roku generalnie zaczynający się sezon inwestycyjny będzie taki 

zaznaczony inwestycjami kubaturowymi. Inwestycje kubaturowe to mam na myśli obiekty. 

Sam fakt przystąpienia do termomodernizacji 13 obiektów za kwotę w sumie ponad 9 milionów 

złotych, jeżeli bierzemy te 13 w całości czyli Witkowice w całości to jest prawie 10 milionów 

bo przetarg ogłoszony w tamtym roku on się składa jakby z dwóch etapów 

termomodernizacyjnego za 650 tysięcy i za około 700 tysięcy tego inwestycyjnego, to razem 

jest to prawie 10 milionów złotych. Mogę powiedzieć tak, że to bardzo trudny i jeden z 



największych tematów inwestycyjnych w tym roku do realizacji bo mamy do czynienia z 

wieloma oferentami więc trzeba będzie dołożyć sporo starań by dopilnować przeprowadzenia 

tych modernizacji tych obiektów ale też jeżeli to się uda to zwiększamy nasz kapitał nasz 

majątek o te 10 milionów złotych, z której to kwoty połowa pochodzi z dotacji europejskiej. 

Możemy powiedzieć, że na kolejne piętnaście, dwadzieścia lat ta materia, która zostanie 

poddana remontowi kapitalnemu będzie służyła tym małym społecznościom, czy to młodzieży 

w szkołach, czy to mieszkańcom w postaci remiz OSP, budynków – domu kultury, urzędu itd., 

więc poważne wyzwanie, zadanie przed referatem pani kierownik M.Bochenek ale myślę, że 

referat i pani kierownik, podoła. W jesieni w listopadzie będziemy to oceniać i oczywiście 

chcemy wszyscy wspierać i wspomagać nasz referat. Dzisiaj bardzo dziękuję za decyzję 

Wysokiej Rady o zabezpieczeniu środków finansowych, to już jest prawie spięte bo z grubsza 

wiemy, które oferty wybierzemy, kierujemy się oczywiście najniższą ceną ale też standardami 

i to w związku z tym, że jeszcze niedopięty jest wybór inspektorów nadzoru to może nam 

kilkadziesiąt tysięcy złotych braknąć, to przeniesiemy bądź decyzją burmistrza, być może 

uchwałą Rady ale to dopiero za miesiąc. 10 milionów złotych kierujemy w tym roku na te 

inwestycje w 50% pozyskane. Jeżeli jestem przy kubaturowych to też informuję, że zauważamy 

na terenie naszej gminy ale pewnie tak jest już i w całym województwie rynek zaczął się 

pracodawcy a nie inwestora. Chcę zauważyć, że ogłoszony przetarg na kolejny etap budowy 

czy wykańczania budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce zakończył się niepowodzeniem bo 

żadna firma nie przystąpiła do przetargu. Natychmiast na drugi dzień ogłosiliśmy ponownie 

przetarg, czekamy, staramy się nawet informować nam znanych inwestorów co nie należy do 

praktyki ale by nie uszło uwadze potencjalnych wykonawców to i tym instrumentem będziemy 

się kierowali i liczymy, że się jednak ktoś zgłosi, więc to oznacza, że pracodawcy już tak 

wcześnie na początku pierwszego kwartału mają prawie pozamykane portfele zamówień, a 

więc każdy przetarg ogłoszony później pewnie będzie droższy, można brać kolejne zlecenia jak 

się ma szanse, że znajdzie się pracowników do realizacji ale to już będzie więcej kosztowało. 

Ogłaszamy też przetarg na wykończenie już ostatniego etapu rozbudowywanego budynku OSP 

w Lubzinie i przygotowujemy się wkrótce do przetargu na kolejną, drugą pod względem 

wielkości inwestycję kubaturową czyli budowę hali sportowej wraz z salami dydaktycznymi 

przy zespole szkół nr 1. Kosztorys mówi o około 9 milionach złotych, spodziewam się, że 

gdzieś tak powinna oferta zawiesić się na wysokości 8 milionów złotych. Złożyliśmy już 

wniosek do Ministerstwa Sportu o możliwą dotację w pełnej wysokości wynikającej z 

warunków, które ogłosiło ministerstwo do wysokości 1 750 000 i będziemy zabiegać o tą 

dotację. W budżecie tego roku mamy około 2 milionów złotych no i zobaczymy po przetargu 

jak to zadanie się ułoży. Chcemy założyć, krótki termin realizacji. I to byłoby największe 

przedsięwzięcie jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe punktowe. Inne przedsięwzięcia 

oświatowe to również budowa kolejnych boisk wielofunkcyjnych. Chcemy przygotować się 

wkrótce też do ogłoszenia przetargu na budowę boiska małego Orlika przy szkole w 

Niedźwiadzie Górnej i przy szkole w Gnojnicy Dolnej. Oczywiście dokończenie boiska w 

Małej jest już oczywiste, to tylko kwestia pogody, tam są wszystkie umowy podpisane i 

pieniądze zabezpieczone jakby z tamtego roku. Na ostatnim etapie jesteśmy jeśli chodzi o 

projektowanie, raczej występujemy już o pozwolenie, czy wystąpiliśmy, na projekt przedszkole 

w Lubzinie, na projekt budowa szkoły w Brzezówce. I jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe to 

wszystkie. Natomiast mamy jeszcze na tablicach projektowych parę innych projektów, dotyczą 

obiektów sportowych, jak chociażby przebudowa zaplecza sportowego na osiedlu Czekaj o 

czym będzie dzisiaj mowa na zebraniu osiedlowym na Czekaju jak również i tematów 

kanalizacji dotyczy to Brzezówki, wodociągów – w Gnojnicy, ostatnich etapów też przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dużego wodociągu Lubzina Przymiarki Łączki 

Okonin Niedźwiada. Też tutaj przypomnę, że złożyliśmy stosowny wniosek o dotację i 

jesteśmy w przededniu przygotowania do złożenia wniosku na pozwolenie na budowę. Też 



pracujemy nad dalszym etapem uzbrojenia terenu pod budowę domów jednorodzinnych chodzi 

głównie o osiedle Mehoffera przy ulicy Skorodeckiego. Zabiegamy również o kolejne możliwe 

opracowanie dokumentacji na uzbrojenia osiedla Pod pałacem, pod kątem budowy gazociągu, 

instalacji gazowej na tym osiedlu. I pozostałe to jest wiele pomniejszych prac, które nie chcę 

już absorbować Wysokiej Rady ale gdyby były pytania to będziemy na nie udzielać 

odpowiedzi.  

Wysoka Rado, dokonaliśmy zakupów do tej pory przez te 3 miesiące dwóch takich istotnych 

nieruchomości. Ostatnio to zakup…koło cmentarza komunalnego przy ulicy Witosa 14 arów 

gruntu za kwotę 60 tysięcy zł pod przyszły parking. Ten teren łączymy z naszym terenem, on 

idealnie pasuje do układu prostokąta aby móc zaprojektować i wybudować być może rozpocząć 

jeszcze w tym roku parking, który trzeba powiększać bo zwiększa się ilość miejsc i to 

oczekiwanie na parkingi tam już jest i te parkingi trzeba będzie powiększać dokupując, od osób 

fizycznych w tym rejonie choćby co roku jeśli się to uda wynegocjować, powierzchnię. 

Również kupiliśmy podobnie 11 arów przy szkole w Niedźwiadzie Górnej za kwotę 33 tysięcy 

zł. Bardzo się cieszę bo przy tej szkole w zasadzie byliśmy zamknięci jeśli chodzi o tereny i ten 

teren pozwoli nam na przygotowanie opracowania i boiska o sztucznej nawierzchni do 

siatkówki, koszykówki, jak również i parkingu choćby tylko i dla nauczycieli co też ułatwi 

dowożenie dzieci do tej szkoły. Wysoka Rado, odbyły się również 2 spotkania z projektantami 

wrocławskimi z Dolnego Śląska, którzy opracowują nam szczegółowe plany 

zagospodarowania w rejonie Zakładów Magnezytowych i w rejonie dworca PKS. Wszystkie te 

uzgodnienia zmierzają do przyśpieszenia czy też dotrzymania warunków umownych aby w 

zakreślonych terminach z umów uchwalić przez Wysoką Radę te szczegółowe plany 

zagospodarowania co pozwoli być może poprowadzić kolejne inwestycje i zacząć realizować 

nasze wizje.  

Wysoka Rado, to tyle. Spraw z innego zakresu też jest w toku, to są mniej więcej wszystkie te 

czynności, które gmina wykonuje w okresie właśnie wczesnowiosennym. Tutaj wszystkie 

referaty pracują już w pewnym stopniu na te działania remontowe, na te działania inwestycyjne, 

to oczywiście dotyczy paru referatów bo nie tylko referaty proinwestycyjne wymienione ale i 

te przygotowujące przetargi i te przygotowujące wnioski o pozyskiwanie środków 

finansowych, tych przetargów już jest wiele, tych wniosków, które są przygotowane i w 

opracowaniu też jest kilka. Jak zawsze część tych wniosków znajdzie dofinansowanie, część 

nie, tak to zawsze jest. Wysoka Rado część tych środków któreśmy umowami czy wstępnymi 

informacjami pozyskali wymaga teraz też dopracowania; opracowania projektów technicznych, 

jak chociażby wspomniane przygotowanie się do przebudowy byłych oddziałów łączonych na 

Granicach pod kątem żłobka. Realizujemy też tu instalacje wewnętrzne w gminie jeśli chodzi 

o e-urząd, na któreśmy otrzymali dofinansowanie, konsumujemy też jakby, niewielką kwotę 

prawie bez mała 30 tysięcy na program rewitalizacji poprzez uchwalenie tego programu, który 

jest bardziej konieczny z potrzeby dokumentu na pozyskiwanie środków finansowych. Tej 

pracy jest sporo bo to są też nowe jak zawsze w tym okresie działania uzgodnieniowe 

polegające na przygotowaniu struktury organizacyjnej szkół, to się nazywa arkusze 

organizacyjne ale to tak naprawdę to jest struktura naszych szkół i przedszkoli od 1 września, 

ona jest teraz trochę wydłużona, to wymaga już takiego jakby uzgodnienia z kuratorium, tutaj 

też są pewnego rodzaju napięcia i sprzeczności polegające na tym, że ustawami sejm zwiększył 

władczość organów rządu czyli kuratorium a równocześnie nie przejął związanych z takimi 

decyzjami konsekwencji finansowych, konsekwencje finansowe na zasadzie polecenia; płać, 

zostały przy samorządach a decyzje takie lekko podejmowane bo nie związane z konsekwencją 

znalezienia środków na realizację tych decyzji nie są po stronie kuratorium. I tu muszą być 

napięcia, muszą być sprzeczności. To myślę, że będzie musiało być inaczej rozwiązane bo to 

będzie powodowało w wielu gminach a może i w każdej powiedzmy niepotrzebne napięcia, 

niepotrzebne spory. Te spory mogą się przenosić nawet do sądów administracyjnych. To 



państwo musi inaczej uregulować. Nie chodzi mi tylko o samą reformę edukacyjną ale 

przejmowanie systematycznie kompetencji samorządu w tym dziale, w dziale oświatowym. To 

oznacza, że w tym dziale, w którym wydajemy przypominam bez mała 50% środków 

finansowych całej gminy to obciążanie nas kosztami podejmowanych lekko decyzji to jest 

inaczej odbieranie nam części samorządności. Samorządność bez pieniędzy to jest żadna 

samorządność. Możemy podejmować decyzje kiedy mamy zabezpieczenie finansowe czyli 

mamy pieniądze. Jeśli ktoś podejmuje decyzje, które kosztują a nie daje pieniędzy tym samym 

pomniejszamy dochody z podatków lokalnych do zabezpieczenia tych decyzji. Ta nasza 

samorządność się tragicznie kurczy, wkrótce będziemy typowymi terenowymi organami 

administracji państwowej jak to było 27 lat temu ze skutkami chociażby takimi jak na 

przykładzie tej decyzji kuratorium ostatniej gdzie pani kurator pisze, że nie pozwalam wygasić 

szkołę w Brzezówce. No to jak nie pozwalam to powinna zapłacić koszty utrzymania tej szkoły, 

albo ostatnio pani kurator pisze powzięłam informacje, że była szkoła na Granicach, szkoła 

która nie miała uregulowanego statusu prawnego, wzywam pana burmistrza do naprawy 

podstawy prawnej, uregulowania podstaw prawnych funkcjonowania tej szkoły bo tak sobie 

życzą rodzice. Mogę zapytać, którzy rodzice, ilu rodziców, czy mamy robić w tym zakresie 

referendum w jednej, w drugiej szkole. Czy kuratorium podejmując takie decyzje nie narusza 

prawa, czy nie wchodzi w kompetencje samorządu, czy rozważa ponoszenie konsekwencji 

finansowych dla uczenia trzech, dwóch uczniów w klasie, czy to jest rozsądne, efektywne, 

gospodarne wydawanie pieniędzy publicznych, pieniędzy podatnika. Jeśli rząd to chce robić i 

tak ma wpływać na każdy samorząd no to ja dziękuję za taki rząd, którego owszem nie 

wybierałem ale mam prawo wyrażać pogląd mimo że, bo to jest mój rząd, to z tym się zgadzam, 

Tyle tylko, że nie zgadzam się z takim sposobem podejmowania decyzji. Oczywiście taką 

decyzję Kuratora zaskarżam ale zdaję sobie sprawę, że zaskarżam w trybie administracyjnym 

a więc do ministra i pani minister, która z pewnością według mojej oceny wydała polecenie 

polityczne by nie pozwolić samorządom likwidowania małych szkół żeby nie łączyć tej sytuacji 

z reformą powinna ponosić konsekwencje za podejmowane decyzje. Przypominam, że jeszcze 

w roku ubiegłym pani minister zwracała się z prośbą o utrzymanie tych klas, tych oddziałów, 

w których jest minimum 7 dzieci, a dziś pisze, że trójka dzieci to należy utrzymać. To jest 

zaprzeczenie samemu sobie przez to samo ministerstwo. Wysoka Rado, to daję jako przykład, 

oczywiście informuję, że szkoły na Granicach nie było i nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o 

szkołę w Brzezówce to ministerstwo i kuratorium stawia mnie tylko w trudnej sytuacji bowiem 

muszę teraz rozważyć czy zasadne z ekonomicznego punktu widzenia jest podjęcie się budowy 

szkoły tylko i wyłącznie za środki gminne przy takim zachowaniu kuratorium. Wysoka Rado, 

pomoc społeczna. Tu w ostatnim okresie nie było żadnych wielkich napięć natomiast 

problemów jest zawsze bez liku bo wciąż jest dużo rodzin, które wymagają pomocy albo które 

o tą pomoc wnoszą, trzeba to weryfikować, nie zawsze tak jest, że kto prosi to wymaga tej 

pomocy, a jest i tak, że ktoś nie prosi a tej pomocy wymaga, więc te służby nasze podejmują 

wiele działań związanych z monitorowaniem wielu rodzin objętych opieką w postaci asystenta, 

w postaci nadzoru naszych pracowników socjalnych no i podejmuje się wiele decyzji 

dotyczących przyznawania czy to świadczeń rodzinnych, czy to zasiłków rodzinnych czy wielu 

innych zasiłków wynikających z tytułów ustawowych. Tutaj uważam, że na razie sobie dobrze 

radzimy i oczywiście to są znaczące środki, które na pewno ożywiają powiedzmy nasz rynek 

też tutaj na terenie miasta i gminy i akurat te działania pozytywnie oceniam jak również i 

informacje o przygotowywaniu się do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych czyli 

inaczej 500+ bo ta ustawa na pewno wymaga nowelizacji i retuszu i poprawy. 

Wysoka Rado, nasze jednostki organizacyjne sport, biblioteka, centrum kultury w tym okresie 

to działają mniej pokazowo a więcej takie działania podejmowane w obiektach, budynkach, 

praca z dziećmi, z młodzieżą, bo to jest taki okres. Wkrótce, w maju wyjdziemy już na zewnątrz 

z tymi różnymi działaniami, bardziej widoczni jeżeli chodzi  o sport ten sezon taki już piłkarski 



zwłaszcza i ten turniejowy już się rozpoczął, sądzę że jesteśmy w miarę dobrze przygotowani. 

W niektórych dziedzinach sportowych odnosimy znaczące sukcesy, aż się obawiam, że te 

sukcesy mogą powiedzmy zawyżyć nasze możliwości finansowe. Chodzi tutaj głównie o teraz 

rywalizację drugoligowej siatkówki naszej z zespołem z Krosna, bo jeżeli przebrniemy przez 

tą rywalizację to będziemy już wtedy walczyć o wejście do pierwszej ligi, a to mi się wydaje, 

że jest trochę poza naszymi możliwościami finansowymi ale jeżeli to sportowo wyjdzie to 

myślę, że sposób na zabezpieczenie wsparcia z firm prywatnych znajdziemy, więc poczekajmy. 

Na pewno w ten sposób wysoki poziom siatkówki podciąga te kategorie juniorskie, te kategorie, 

które są prowadzone przez nauczycieli i instruktorów siatkówki w naszych szkołach, 

przypomnę, że na terenie zespołu szkół nr 2 mamy jedną z dwóch na terenie Podkarpacia szkół 

sportowych o profilu siatkówki i nauki pływania i te osiągnięcia i sukcesy przekładają się też i 

na seniorów. 

Wysoka Rado, to z grubsza są takie ważniejsze informacje, nie chcę zabierać czasu bardzo 

szczegółowymi informacjami, ja je mam przed sobą, takie sprawozdanie co miesiąc od sesji do 

sesji przygotowują dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów, jest to pewien 

też mój jakby nadzór, czytając wiem szczegóły, ważniejsze sprawy przedkładam tu Wysokiej 

Radzie po to żeby wszyscy państwo byli słuchaczami, żeby przenosić te informacje, po to żeby 

również później ewentualnie pytać na czy komisjach, czy nawet na naszych innych spotkaniach, 

ale to jest też taki materiał do ewentualnych interpelacji i zadawania pytań w następnym 

punkcie. Wysoka Rado, dziękuję za uwagę jak będą pytania to będę wyjaśniał. Dziękuję.  

 

6. 

Przewodniczący Rady p. Józef Misiura poinformował, że na wstępie w tym punkcie chciałby 

przypomnieć wszystkim państwu radnym o składaniu oświadczeń majątkowych, że 

przypomina, że każdy radny dostał informację instruktażową jak dobrze wypełnić oświadczenie 

majątkowe i powiedział, że myśli, że z tym nie będzie kłopotu i że te oświadczenia w 

najbliższym miesiącu wszystkie w 100% wpłyną. 

 

Radny p. Jan Rydzik – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu! Jak wiemy 

dzisiaj trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany w szkołach przez Związek 

Nauczycielstwa Polskiego i mam takie pytanie czy w naszej gminie wszystkie szkoły 

przystąpiły do tego strajku w jakim procencie to jest zabezpieczone dzieci, które musiały iść do 

tej szkoły i czy nauczyciele, którzy są w tych szkołach ale nie uczą nie opiekują się tymi dziećmi 

czy będą mieli za ten dzień zapłacone, czy to będzie do odrobienia bo jak wiem opiekę nad 

dziećmi, dyrektorzy szkół mają podjąć decyzję, że mają zabezpieczyć tą opiekę. I jeszcze mam 

pytanie czy prawdą jest, że koszty termomodernizacji jakie przewidziane są na bloki przy Armii 

Krajowej 8 i 9 przekraczają czy sięgają miliona czy ponad grubo milion złotych, czy to jest 

prawda, bo to są dla mnie za wysokie koszty. Dziękuję.  

 

Radny p. Dariusz Skórski – Panie Burmistrzu, w swoim sprawozdaniu wspomniał pan, że 

wystąpiono o pozwolenie budowy na przedszkole w Lubzinie. Mam pytanie na jakim to jest 

etapie, jaki jest przewidywany realny termin rozpoczęcia budowy tego przedszkola. W tym 

miejscu od razu powtórzę swój wniosek zgłoszony na komisji oświaty, po zapoznaniu się z 

projektem budowy przedszkola, który został sporządzony wnioskuję o nakreślenie w tym 

budynku kuchni bo ten projekt, który był wstępnie narysowany był właśnie bez kuchni. Ja 

uważam, że żeby w pełni przedszkole funkcjonalne było to ta kuchnia jest tam potrzebna. 

Jeszcze mam takie pytanie czy sugestię, żeby pani dyrektor Centrum Kultury, do pana z 

Centrum Sportu i Rekreacji – w tym roku dość hucznie było obchodzone w całej Polsce święto 

żołnierzy wyklętych. Powiem tak, z zachwytem patrzyłem na zorganizowane obchody w 

sąsiedniej gminie Sędziszowie gdzie zorganizowano w ramach tego ogólnopolskiego biegu 



również tam bieg. Zabrakło mi tego w naszej gminie. Możemy różnie dyskutować na temat 

żołnierzy patriotów z Armii Krajowej jednak chyba każdy przyzna albo wkrótce przyzna, że 

jednak to byli patrioci, którzy za naszą ojczyznę poświęcili swoje życie, swoje rodziny. Ja 

myślę, że czas najwyższy aby te osoby stawiać jako wzorce dla naszej młodzieży w naszej 

gminie. Wiem, że było w Centrum Kultury zorganizowane przy współpracy z powiatem 

rozstrzygnięcie turnieju ale uważam, że to jest za mało. Mamy w swoim mieście właśnie ulicę 

Armii Krajowej, mamy jakiś tam napis na ścianie w kościele farnym, proszę mnie nie łapać za 

słowa, jest tablica jaka jest, wiem, że trwają prace nad tym aby taka tablica powstała 

upamiętniająca żołnierzy wyklętych jeszcze w innym miejscu. Sugeruję świętujmy bardziej 

hucznie. Być może wróćmy do inicjatyw nadania imienia któremuś z rond i może nadajmy imię 

rondu Żołnierzy Wyklętych.  

 

Radny p. Marek Fic – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Mam prośbę do pana redaktora, 

ostatnio pojawił się właśnie artykuł w gazecie o naszej drodze dotyczący mojego sołectwa, o 

takie malutkie sprostowanie; odcinek, który był na zdjęciu to jest akurat gmina Wielopole a 

odcinek gmina Ropczyce akurat jest poniżej i myśmy tam to remontowali o czym zapomniano 

wspomnieć, tak że proszę o taką delikatną jakąś informację, że jednak to nie gmina Ropczyce 

a gmina Wielopole niedomaga. No bo taka prawda jest, jeśli można. Dziękuję.    

 

Burmistrz p. Bolesław Bujak (odpowiedzi na interpelacje i zapytania) – Pan radny Jan pyta czy 

szkoły przystąpiły do strajku. Nasze gminne szkoły i przedszkola nie przystąpiły do strajku. 

Rozumiem, że pan radny i państwo wiedzą dlaczego szkoły strajkowały. Szkoły strajkowały 

dlatego, że zgodnie z ustawą o sporze zbiorowym organizacje związkowe wystąpiły do nie 

organu prowadzącego, nie do organu nadzoru pedagogicznego czyli do kuratorium tylko do 

dyrektorów szkół, do pracodawców z warunkiem zabezpieczenia środków finansowych o 

podwyżki płac. Oczywiście to jest kuriozalna sytuacja bo związki zawodowe w tym kraju 

powinny doskonale wiedzieć, że środki wedle dzisiejszego prawa jeśli to prawo się nie zmieni 

to środki finansowe zabezpiecza wójt, burmistrz tak naprawdę prezydent miasta a prawo 

podwyższania daje minister. To w ogóle  jest kuriozalna sytuacja bo ona świadczy o 

niegospodarności, jedni lekką ręką rozdają bo nie ich a drudzy muszą szukać pieniędzy żeby to 

sfinansować, ale tak jest, więc by być w zgodzie z tym prawem o sporze zbiorowym związki 

nauczycielskie wystąpiły do dyrektorów szkół i tam gdzie dyrektorzy uznali, że nie zgadzają 

się z propozycją podwyżek no to przeprowadzono referendum i jeśli w referendum nauczyciele 

się zdecydowali strajkować to dziś strajkują. Na terenie gminy nie strajkuje nikt. Jak to należy 

interpretować. Nie sądzę żeby to należało interpretować w ten sposób, że to jest aprobata dla 

władzy pedagogicznej czy władzy prowadzącej, nie. Myślę, że nauczyciele uznali, że w ogóle 

ten wniosek jest taki kuriozalny, ta kuriozalność wynika z tego co mówiłem, nie jest ten adresat, 

do którego powinien być kierowany ten wniosek. Ta ustawa nie pasuje do specyfiki prawnej 

oświaty. Ona pasuje do gospodarki gdzie jest podmiot, który zatrudnia, nieważne czy to jest 

prezes spółki reprezentującej właściciela rozproszonego jakim jest giełda czy właściciel, który 

jest jednoosobową, czy to jest spółka akcyjna ale to jest pracodawca i pracodawca decyduje i 

ten pracodawca może podjąć pozytywne rokowania i nie odbywa się strajk. Ale w tym 

przypadku to ten adresat jest po prostu zły i nasi nauczyciele to wiedzą, są świadomi, że to nie 

ma sensu, nie ma potrzeby robić problemu rodzicom, że te starsze dzieci są w domu bo starsze 

nie przyjdą do szkoły, te młodsze muszą przyjść do szkoły bo musi być opieka nad tymi dziećmi 

do klasy czwartej i szkoła i tak nauczyciele byliby do dyspozycji ale za strajk taki nie możemy 

zapłacić więc musieliby to odrobić w inną sobotę i pewnie doszli do wniosku, że możemy 

zaufać organowi prowadzącemu, którym jest samorząd miasta i gminy i pod tym kątem to 

jestem nawet zadowolony. Nie interpretujmy to tak panie Janku, że nasi nauczyciele akceptują 

wszystkie działania rządu w tym względzie bo tak też nie jest. Wysoka Rado, w każdym razie 



tutaj tak by to należało interpretować. Pan jeszcze pytał o koszt termomodernizacji bloków 8, 

9 Armii Krajowej. Nie ma prezesa Rygla bo równocześnie o 13-tej był ogłoszony termin Rady 

Społecznej ZOZ-u, jest członkiem, i powiedziałem to idź tam bo tam ważniejsze a my tutaj to 

sobie poradzimy bez ciebie. Wobec powyższego nie potrafię powiedzieć skąd wynika ta pańska 

informacja bo dzisiaj są informacje wynikające z wniosku złożonego do Regionalnego 

Programu Operacyjnego, z którego to wniosku otrzymaliśmy wstępnie o ile pamiętam 700 ileś 

tysięcy złotych. Nie było jeszcze przetargu bo nic nie słyszałem o przetargu. Przetarg dopiero 

może pokazać jaka to kwota. My jako gmina te bezpośrednie 12 obiektów poddaliśmy 

przetargowi i wiemy jaka to jest kwota, dzisiaj mówiłem o tym. Natomiast TBS, który w 

imieniu tych wspólnot dwóch mieszkaniowych ten przetarg ma przeprowadzić, jeszcze go nie 

przeprowadził więc nie wiem skąd ta informacja, tego nie wiem być może prezes by mógł 

powiedzieć, że nie wiem ponownie zweryfikowano specyfikację przetargową albo coś w tym 

rodzaju. Ale też nie mogę temu zaprzeczyć bo być może to jest prawdziwa informacja ale ja 

takiej nie posiadam, nie wiem. Jest to oczywiście w kompetencji wspólnoty tych dwóch 

bloków. Każda wspólnota oddzielnie. TBS tylko realizuje na ich prośbę i zlecenie realizację tej 

procedury, jakby robi to w ich imieniu, na ich prośbę administrując. To znaczy, że ma 

prowadzić tą termomodernizację bo może się z tego wyłączyć ale jeśli uzgodnili, że TBS będzie 

prowadził w ich imieniu to postępowanie to niech prowadzi. Pan radny Dariusz Skórski pyta o 

przedszkole w Lubzinie. Jeżeli chodzi o przedszkole to projekt techniczny wykonawczy jest 

gotowy. Złożyliśmy wniosek bez mała miesiąc temu do urzędu powiatowego o wydanie 

pozwolenia na budowę i spodziewam się, że w następnych dniach pozwolenie będzie wydane. 

Co ten projekt zawiera, proszę się zapoznać z projektem technicznym to szczegóły tam on 

pokazuje. To jest mniej więcej taka funkcja gdzie są pomieszczenia jakby kuchni, jakby 

przygotowania do podania posiłków, jakby do tych brudnych naczyń ale tam nie ma typowej 

kuchni taka jak dzisiaj jest w przedszkolu w Lubzinie, gdzie 3 zatrudnione kucharki 

przygotowują posiłki dla 30 paru dzieci, gdzie koszt utrzymania jednego dziecka w tym 

przedszkolu przewyższa o 50% średni koszt utrzymania dziecka w innych przedszkolach. Dla 

takich małych przedszkoli jak np. nasz żłobek na górce gdzie jest 66 dzieci w wieku do 3 lat 

czyli dzieci jeszcze bardziej wrażliwych na wyżywienie też zabezpieczamy to wyżywienie 

wedle dostarczania tych posiłków, wedle specyfikacji ustalonej przez dyrektorkę żłobka w 

uzgodnieniu z rodzicami. Nie słyszałem jakichkolwiek uwag rodziców w tym i swojej synowej, 

żeby były jakiekolwiek uwagi i kłopoty do tego wyżywienia. Proszę przyjąć do wiadomości 

szanowni państwo, że wielu rodziców dzieci z Lubziny, którzy zapisali swoje dzieci do 

przedszkoli prywatnych w Dębicy mają takie same przedszkola. Dzisiaj następuje specjalizacja, 

dzisiaj jest wiele firm choćby w Ropczycach, które przygotowują posiłki na telefon, które 

przygotowują posiłki pod przetarg, które żywią np. nasze dzieci w wielu szkołach, gdzie 

przecież nie mamy kuchni, dzisiaj przy mniejszych liczbowo przedszkolach czy żłobkach czy 

szkołach nawet nie opłaca się trzymać personel kuchenny, który wymaga całego 

oprzyrządowania. Oprzyrządowanie to intendentka, to zamówienia artykułów żywnościowych, 

to cała ta sekcja związana z przechowywaniem żywności, z jej przygotowaniem itd. no i 

oczywiście są okresy wakacyjne, są okresy chorobowe, jak sobie z tym radzić. To jest poza 

nami w sytuacji kiedy jest przetarg, umowa i każda taka firma, która prowadzi usługi 

kateringowe jest poddana bardzo szczegółowemu nadzorowi Sanepidu i innych kontroli, które 

zajmują się firmy specjalistyczne państwowe w sytuacji kiedy produkują żywność. Więc proszę 

się nie obawiać, bo naprawdę gdybyśmy mieli tyle pieniędzy ile np. uważa kuratorium czy 

ministerstwo edukacji to byśmy sobie pozwalali na to by przedszkola w liczbie 50 dzieci miały 

swoje kuchnie i żeby kucharki tam sobie na wakacjach 2 miesiące trochę odpoczęły. Ale nas 

po prostu na to nie stać. Jeśli jesteśmy biedni bo do najbogatszych nie należymy a chcemy 

jednak iść do przodu to pójdziemy do przodu tylko wtedy kiedy będziemy absolutnie 

oszczędzać i absolutnie wydawać efektywnie pieniądze. Ja nie mówię, że mamy być sknerami, 



nie, ale mamy po prostu oszczędzać, mamy podejmować racjonalne decyzje. I był ten problem 

podnoszony na zebraniu w Lubzinie i starałem się dość szczegółowo ja i pani kierownik 

Marysia mieszkańcom wytłumaczyć. To są inne czasy, ktoś mi zarzuca, no dobrze ale w szkole 

w Gnojnicy Dolnej jednak jest ta kuchnia. Jest dlatego, że ona jest w szkole, tam żywimy 

wszystkie dzieci w tej szkole, przy dużej też pomocy państwa nie ukrywam. Tam gdzie są 

trochę biedniejsze rodziny o niższych dochodach jest więcej dzieci, których wspomagamy z 

wyżywieniem i dlatego to miało rację bytu. Ale każdy nowy okres przynosi pewne rozwiązania 

w postaci takiej efektywności czyli podziału pracy. Podział pracy – czy dzisiaj ktoś z nas 

remontuje sam samochód w garażu czy jak budujemy garaże to robimy kanały, nie, jest 

specjalizacja, są firmy, które się tylko tym zajmują i musimy tak pracować i starać się tak 

argumentować w pracy aby nas było stać na podział ten specjalistyczny żeby inni w usługach 

mieli tą pracę. Te firmy, których tutaj potrafię wyliczyć na palcach dwóch rąk w Ropczycach 

zajmujące się produkcją żywności i dostarczaniem tzw. kateringiem tylko na to czekają, na 

złożenie swoich ofert, zapewniam, że to będzie produkt wysokiej jakości. Pan również pytał 

kiedy budowa. Przyznaję, że gdyby nie wzrost kosztów termomodernizacji zwłaszcza szkoły w 

Lubzinie, na wniosek pani dyrektor pewnie słuszny, pani dyrektor wniosła, że jeśli robimy 

termomodernizację to ona proponuje aby zdjąć dach, wyrzucić połowę tego dachu, panie 

przewodniczący sam też o to zabiegałeś przypominam, powiedziałem zgoda bo ja też uważam, 

że powinna być jakaś racjonalność. Jak coś remontujemy i robimy remont kapitalny i okładamy 

pierzyną to nie zostawiajmy w środku śmieci, które wyjdą za dwa, trzy lata. Śmieci to znaczy 

wymiana pełnej instalacji elektrycznej, pełnej instalacji centralnego ogrzewania z nowymi 

systemami grzewczymi, które spełniają normy, nikt nam nie zwróci uwagi, że nasze obiekty 

publiczne jak szkoły, inne obiekty mają zapyziałe, dymiące, tworzące smogi piece tylko to już 

będą nowoczesne piece i nowoczesne instalacje elektrooszczędne i oczywiście dach i całe 

docieplenie, to spowodowało wzrost kosztów tylko w Lubzinie z 700 tysięcy z pierwszego 

wniosku do dokładnie pamiętam  milion osiemset chyba 60. Czyli milion dołożyliśmy do szkoły 

w Lubzinie. Zatem podjąłem decyzję, to wyście państwo to zrobili podejmując na tamtej sesji 

dołożenie  jednego miliona, teraz drugiego, bo to już wyszło po przetargu. Więc to jest ta 

decyzja panie radny, którą podejmuję, że musimy podejmować racjonalne decyzje czyli 

musimy zblokować pieniądze nasze, te które są nieodzowne żeby można było skonsumować te 

5 350 000, któreśmy dostali na realizację tego zadania. Nie da się odrzucić jakiegoś jednego 

zadania, nie da się nie skończyć jednego zadania, musimy dołożyć tyle żeby zamknąć to 

umowami, zrealizować i rozliczyć do końca października i odebrać te 5 350 000 do końca roku. 

To jest nasze zadanie i to powoduje, że wypada z gry budowa przedszkola w tym roku w 

Lubzinie i wypada rozszerzony zakres budowy szkoły w Brzezówce. Te 2 zadania uważałem, 

że  być może przedłożę Wysokiej Radzie w postaci projektów uchwał i za waszą zgodą, że je 

wdrażamy w drugiej połowie roku. Dzisiaj to już wykluczam. Wysoka Rado, pan radny pyta o 

świętowanie żołnierzy wyklętych. Ja myślę, że dom kultury swoje zrobił, dom kultury zrobił 

piękną wystawę żołnierzy wyklętych. Trzeba dać szansę wielu organizacjom i społecznym i 

tzw. organizacjom jak to się mówi pozarządowym. Nikt nie bronił w tej gminie żadnej grupie 

osób żeby organizować takie czy inne uroczystości, nikt nie bronił w tej gminie żadnej szkole 

średniej, ja nie mówię o szkole podstawowej bo to są jeszcze dzieciaki, które trudno 

wprowadzać w takie różne powiedzmy trudne nie powiem okoliczności ale sytuacje, niech 

dojrzeją do szkoły średniej. Ale szkoły średnie mogły organizować. Być może to pytanie panie 

radny warto podpowiedzieć radnym powiatowym żeby zadali to organowi prowadzącemu nie 

burmistrzowi. Ja mam swoje zdanie na ten temat, ja jestem trochę starszy panie radny i ja nigdy 

się nie spieszę do pierwszego szeregu inicjatyw jakikolwiek rząd by nie wzywał do jakiejś 

inicjatywy to uważam, że spokojnie, rozglądnijmy się dokoła żeby się zorientować o co tym 

rządzącym chodzi, czy chodzi o propagandę i jaki jest cel tej propagandy czy chodzi o 

autentyczny szacunek dla bohaterów Polski bo jeśli sobie dobrze przypominam to od 90 roku 



uznaliśmy w tym kraju, że prawdziwymi bohaterami, bohaterami drugiej wojny światowej jest 

największa w Europie a pewnie i w świecie znanym nam świecie podziemna armia – Armia 

Krajowa posiadająca sformalizowane struktury państwowe nie tylko wojskowe ale i w tym 

wymiarze administracyjnym, sądowniczym i oświatowym. Przecież wiecie doskonale, że 

ludzie zdawali matury, zdawali egzaminy, że był wymiar sprawiedliwości włącznie z oceną 

działań obywateli niezgodnych z prawem, prawem państwa podziemnego, wyrokami, że 

oczywiście były te struktury typowo wojskowe. Do tych struktur wojskowych należał również 

mój ojciec jest to opisane i miał swój pseudonim itd., itd.. Ja wiem wiele z opowiadań, ja wiem 

wiele z opowiadań również o moim sąsiedzie zza wzgórza Ludwiku Marszałku pseudonim 

Zbroja, majorze wyklętych, który zginął we Wrocławiu w 47 roku. Jego imieniem jest szkoła 

w Brzezinach, do której chodziłem. … to były trudne czasy, ta armia znana nam z literatury – 

Armia Krajowa była prawdziwą armią to powinniśmy szanować. Ja od półtora roku jakoś słyszę 

ciszę wokół tej struktury a nagle stali się wyjątkowymi bohaterami żołnierze Win-u. To prawda, 

że byli bohaterami na swój sposób, trzeba mieć dużo odwagi aby zostawić własną rodzinę i 

wierzyć w to, że będzie III wojna światowa i powinniśmy szanować ich decyzję, decyzję którą 

podejmowali, nie zawsze szanować decyzje, które oni podejmowali broniąc się bo wielu z nich 

po prostu popełniało przestępstwa, nawet przestępstwa wedle prawa państwa podziemnego 

Armii Krajowej, która została rozwiązana. Wszystkim tym żołnierzom legalny rząd Polski na 

obczyźnie w Londynie powiedział koniec wojny, rozchodzimy się do domu teraz jest praca u 

podstaw, zakładamy rodziny i budujemy naszą rzeczywistość rodzinną a część z nich się 

wyłamała, nie wiem dlaczego to każda ich jest decyzja. Więc ja chcę powiedzieć tak, że historią 

się trochę interesuję osobiście, historię znam jako już starszy człowiek i  nie neguję potrzeby 

wyrażania szacunku i sam osobiście uczestniczyłem w święcie Żołnierzy Wyklętych w 

Gnojnicy Woli gdzie młodzież przygotowała ładnie program artystyczny i uczestniczyłem we 

Mszy ale nie należę do tych, którzy uważają, że trzeba w jakiś znakomity sposób czcić ten dzień 

i zapominając o wielokrotnie większym patriotycznym wysiłku tych Polaków, którzy zginęli w 

Armii Krajowej, Batalionach Chłopskich czy w nich walczyli. Podsumuję to tym, że, ktoś to 

powiedział nie ja, cytuję każda władza chce mieć swoich bohaterów. Ta władza chce mieć tych 

bohaterów ja im nie przeszkadzam ale to niech władza ludzi, którzy ją bardzo popierają 

organizuje te uroczyste święta ja tylko mogę pomóc, nie będę szedł w awangardzie powiedzmy 

tych nowych pomysłów zapominając o należnym szacunku, który jak zawsze przez ostatnie 

lata mieliśmy w stosunku do żołnierzy podziemnego państwa Armii Krajowej, ale których tak 

ostentacyjnie jak obecnie, jak chociażby w sąsiedniej gminie tośmy nie wyrażali, mogę wyrazić 

zdziwienie ale go nie wyrażam bo uważam to za normalność, że nie na pokaz ale naprawdę 

mieliśmy szacunek dla tych żołnierzy, dla tych ludzi. Dziękuję.    
7.  
Przewodniczący Rady zamknął 36 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  
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