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Protokół Nr IV / 15 

z IV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 stycznia 2015 r. 

 

Prowadzący obrady z wyjątkiem punktu 5.6. porządku obrad (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 oraz w punkcie 5.6. porządku obrad 

wiceprzewodniczący Rady p. Grzegorz Bielatowicz. 

Czas trwania sesji: ok. 13.00. –  15.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 4 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2.1. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

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

dzisiejszego porządku obrad jednego projektu uchwały rady w punkcie 5.9. jeżeli byłaby taka 

zgoda, który zmierzałby do zmiany naszej uchwały sprzed miesiąca, z 30 grudnia 2014 roku  

w sprawie dopłaty do grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Chodzi o „Kartę 

Rodziny Wielodzietnej 3 +”. Mała poprawka wynikająca z zarzutu RIO, w tej uchwale ta uwaga 

byłaby uwzględniona, aby można było ją realizować. Prosiłbym o zgodę na dwie autopoprawki. 

Autopoprawka do projektu 5.4., który dotyczy upoważnienia zarządu PUK-u do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Chodzi o kwestie podłączenia do 

kanalizacji. W paragrafie 1 w punkcie 1 dopisujemy jeszcze podstawę prawną 3a i 3 b. Tylko tym 

się różni projekt, który teraz przedkładam, który macie państwo przed sobą w stosunku do 

projektu, który jest w ramach porządku. Druga autopoprawka do uchwały z punktu  5.5. 

dotyczącej zasad otrzymywania i wysokości diet. W tej uchwale proponuje się potrącenie zmienić 

do kwoty 50 złotych. W momencie, w którym Wysoka Rada zgodziłaby się włączyć te 

autopoprawki do porządku obrad będziemy szerzej omawiać tą małą zmianę. 

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za - 21 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 21 głosów, przeciw–0, wstrzymujących się–0. 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.1.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

2.2.Przyjęcie protokołu z III sesji. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

3.1.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, 

3.2.udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego, 

3.3.udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego. 

4.Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok i głosowanie w sprawie projektu 

budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok: 

4.1.odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

4.2.przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji 

Rewizyjnej, 
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4.3.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały 

budżetowej, 

4.4.przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 

4.5.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

4.6.głosowanie. 

4.7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Ropczyce i głosowanie w sprawie tego projektu. 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gminie Ropczyce na 2015 r. 

5.2.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 

2015, 

5.3.zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gnojnicy,  

5.4.upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 

w Ropczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

5.5.zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ropczycach, 

5.6.zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach, 

5.7.ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Ropczyc, 

5.8.trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ropczyce, 

5.9.zmiany własnej  uchwały Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie dopłaty dla 

grupy odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7.Plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok. 

8.Interpelacje i zapytania. 

9.Zamknięcie sesji. 

 

2.2.  

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

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

3. 

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

Ropczycko-Sędziszowskiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego. Postanawia się udzielić w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w kwocie 25 482,00 zł, na realizację zadania  

w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących 

dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej tzn. na Warsztaty Terapii Zajęciowej 

mieszkańców z terenu gminy Ropczyce. Środki finansowe o których mowa zostaną przekazane po 

podpisaniu umowy między Gminą Ropczyce a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim. Będą 

przekazane na podstawie podpisanej umowy w której będą zawarte szczegóły rozliczenia 

finansowego oraz przekazania środków. Upoważnia się jednocześnie projektem uchwały 

burmistrza do podpisania takiej umowy. 

 

Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że  ww. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty na IV sesję Rady Miejskiej tj. 3.1. dotyczący dotacji 

dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  

z terenu miasta i gminy Ropczyce, 3.2. dotyczący dotacji dla województwa na budowę chodnika 

przy drodze wojewódzkiej i 3.3. dotyczący dotacji dla województwa na budowę chodnika przy 

drodze wojewódzkiej.  
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Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

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

 

3.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik Gminy – pani Beata 

Malec. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika dla pieszych  

w miejscowości Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi po stronie prawej oraz po 

stronie lewej w wysokości 250 000,00 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej 

oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w podpisanej umowie 

pomiędzy Gminą a Województwem Podkarpackim. Do zawarcia stosownej umowy upoważnia 

się Burmistrza Ropczyc.    

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

na realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

3.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik Gminy – pani Beata 

Malec. 

Projekt uchwały dotyczy również udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 

Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika dla pieszych po stronie 

lewej w miejscowości Ropczyce w wysokości 150 000,00 zł. Szczegółowe warunki udzielenia 

pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia określone zostaną w podpisanej umowie 

pomiędzy Gminą a Województwem Podkarpackim.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

na realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4. (4.1. – 4.6.) 

Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak -  Budżet  to jest w każdym samorządzie najważniejszy dokument 

roczny. Tak również jest u nas. Projekt budżetu przedstawia wójt, burmistrz, prezydent  

i chciałbym powiedzieć również o pewnych zmianach, które w tym projekcie przedłożonym na 

dziś Wysokiej Radzie są w stosunku do pierwszego projektu budżetu przedłożonego do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej jak również do Biura Rady. Było to na koniec kadencji, więc 

nowi radni otrzymali po wyborach. Nie będę mówił o szczegółach. Chciałbym powiedzieć raz 

jeszcze o ogólnych założeniach tego projektu budżetu, jaki on jest, nawet gdyby go chcieć 

porównać do naszego budżetu z roku ubiegłego 2014, omawiając a nie przekazując cyfry. To 

zadanie będzie polegało na pani skarbnik gdyby były takie potrzeby w szczegółach wskazać 

odpowiednie cyfry. Nasz projekt budżetu mówi o tym, że nasze dochody powinny wynosić bez 

mała 78 milionów zł dokładnie 77 mln 565 tys. zł i może to jest budżet po stronie dochodów 

niezbyt satysfakcjonujący ale powiem, że bardzo realny i bardzo bym sobie życzył żeby on był 

zrealizowany. Są dwie obawy. Po pierwsze, po uchwalonym przez Sejm budżecie państwa na 

2015 rok bo to się już zakończyło, po podpisaniu przez Prezydenta, będziemy mieli jeszcze 

ostatnie informacje co do udziału w tym budżecie państwa jak każda gmina. Chciałbym  

i życzyłbym sobie żeby nie spadły dochody z powodu zmniejszenia ale by były przynajmniej 

utrzymane te, które są zapisane na dziś jako udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, od osób prawnych i subwencja – wyrównawcza i oświatowa. Mam nadzieję też, że 
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dotacje państwowe, które w tym budżecie są też znaczące bo dotacja tylko na pomoc społeczną 

szeroko rozumianą to jest ponad 10 milionów zł, dotacja na zadania powierzone jest dużo 

mniejsza i za mała w stosunku do kosztów tych zadań powierzonych pewnie też się nie zmieni  

i też ufam, że ta strona dochodów będzie niezmienna. Wysoka Rada wie, że w poprzedniej 

kadencji zdecydowaliśmy już w październiku na dochody własne. Te dochody własne są 

niezmienne w stosunku do 2014 roku i też życzenie na dziś by w naszej gospodarce gminnej nie 

zaistniały jakieś negatywne przesłanki by żadna firma nie zbankrutowała, by wszystkie firmy 

miały płynność finansową, bankową itd. by płaciły podatki. Wtedy ta strona dochodowa nie 

będzie zagrożona. Mamy obawy, że kwota podana po stronie dochodów ze sprzedaży majątku 

gminy na bieżący rok jest absolutnie realna ale pod warunkiem, że na nasze nieruchomości 

będące w strefie ekonomicznej znajdziemy nabywców, którzy zechcą zapłacić cenę, która jest 

przez rzeczoznawcę wyceniona. Wtedy będzie realny również ten dochód. Dochód znaczący bo 

100% wyższy niż w poprzednich latach. W praktyce w ostatnich dwóch, trzech latach mieliśmy 

problemy z realizacją w 100% tej części dochodów. Reasumując stronę dochodową, od 

pierwszego projektu z 15 listopada ten przedłożony w chwili obecnej projekt po stronie 

dochodowej jest jeszcze bardziej dokładnie wyliczony. Myślę, że jest bardzo wyważony. Jest 

dobry, są to dochody, które na ten czas satysfakcjonują. Zastrzegam się, że będziemy pracować  

w taki sposób, przede wszystkim urząd miejski ale też i pozostałe jednostki organizacyjne, które 

w tym budżecie mają swoje udziały by pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł i na różne 

zadania tak by w ciągu tego roku znacząco zwiększyć te dochody budżetowe. Na to liczę, wręcz 

jestem przekonany, że jak co roku to się nam uda. Kilka zdań o stronie wydatkowej bo ona jest 

najistotniejsza, bo nieistotne są dla naszych mieszkańców, dla obywateli dochody - istotne ale 

ważne jak my je zaproponujemy do wydania w ciągu roku. Zakładamy  na wstępie, że 18% 

wszystkich dochodów budżetowych z kwoty, którą wymieniłem, 18% - czyli jest to bez mała 14 

milionów zł dokładnie 13 milionów 894 tysiące zł - będzie przeznaczone na wydatki majątkowe 

inaczej na inwestycje, na różne inwestycje, które mają swoje procedury. O taką kwotę - wartość, 

przybyłoby majątku w naszej gminie na koniec bieżącego roku, jeśli ten projekt zostanie w trakcie 

tych najbliższych 11 miesięcy zrealizowany. 18% w stosunku do wszystkich dochodów, czy to 

dużo, czy to mało. Uważam, że to jest w sam raz, w tym względzie oceniam ten budżet dobrze. 

Nie jest on zbyt agresywnie inwestycyjny bo wtedy musielibyśmy wprowadzić bardzo, bardzo 

znaczące oszczędności w sferze społecznej. A chcę zaznaczyć, że silną, mocną stroną tego 

projektu budżetu jest zabezpieczenie wydatków czy też dochodów wielu organizacjom, które  

z punktu widzenia społecznego są niezwykle ważne, ich działalność jest niezwykle cenna dla 

środowiska czy dla mieszkańców miasta i gminy Ropczyce. Wspomnę choćby stowarzyszenia, 

dla których, czyli około 40 stowarzyszeń, przeznaczyliśmy w tym projekcie budżetu bez mała 600 

tysięcy zł. Jeśli powiem, że na wszystkie wydatki w zakresie utrzymania dróg, ulic i chodników 

nie inwestycji – drogi, ulice tylko wszelkie utrzymanie, remonty, naprawy jest kwota niewiele 

większa 900 tysięcy, więc te 600 tysięcy oznacza, że pozwalamy funkcjonować obywatelom 

zorganizowanym wokół statutów, które określają cele, kierunki zainteresowań, wypełniają te 

części zadań samorządu gminnego, które nie musimy i nie chcemy realizować a wspomagamy  

i wspieramy obywatelską aktywność. I to jest przesłanie naszego budżetu, że staramy się każdej 

inicjatywie oddolnej, sformalizowanie zorganizowanej pomóc finansowo i dać środki na 

działalność, nie wedle oczekiwań bo to jest niemożliwe i gmina nie może być jedynym źródłem 

dochodów w realizacji tych celów. Jest wiele innych źródeł ale gmina zawsze jest podstawowym 

źródłem dochodów. Priorytetem jest oświata – edukacja – wychowanie - kształcenie i w ramach 

tego sport i kultura czyli wszystko co należy do sfery duchowej naszego społeczeństwa, związanej 

z rozwojem, z kapitałem ludzkim jakby to można powiedzieć, czyli stawiamy na każdy rocznik 

dzieci, młodzieży, któremu czas przemija i  mamy szansę, że uzyskamy pożądane i oczekiwane 

efekty w zakresie edukacji, w zakresie rozwijania zainteresowań, w zakresie poprawy warunków 

nauki, wychowania młodzieży i również pracy nauczycieli i wszystkich innych instruktorów 

pracujących w dziedzinach jak kultura, jak sport. To jest zadanie ważne tak jak np. dla samorządu 

powiatowego ważna jest ochrona i profilaktyka w zakresie służby zdrowia. My tych zadań nie 
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mamy co nie znaczy, że nie możemy też włączać się w pewne obszary tej profilaktyki  

i zamierzamy to zrobić jeszcze w tym roku i odpowiednie propozycje przedłożymy jeśli chodzi  

o profilaktykę zdrowotną zwłaszcza dzieci najmłodszych. W stosunku do tego co państwo 

polskie, rząd proponuje dla naszej gminy, z naszych dochodów własnych przeznaczamy co 

najmniej 60% jeszcze. Przypominam w projekcie budżetu jest zapisana subwencja oświatowa 

czyli to co państwo daje na utrzymanie, wychowanie, kształcenie młodzieży w wysokości 22 

milionów zł bez 10 tysięcy, to my wydajemy, jakby wszystkie elementy zbić w tym projekcie 

budżetu, 36 milionów. Więc 14 milionów zł w tym roku dodatkowo dokładamy do całego 

segmentu oświatowego by utrzymać oczekiwany poziom nauki, wychowania i opieki dla dzieci. 

W tym są wszystkie koszty jak żłobek, który przejęliśmy od 1 stycznia na 100% utrzymania  

z podatków gminnych, w tym są przedszkola, które wciąż rozwijamy i chcemy zrealizować cel by 

dzieci wszystkie 4-letnie w tym roku znalazły się w przedszkolach a w przyszłym roku  wszystkie  

3-letnie wyprzedzając ustawę, która to nakazuje, przynajmniej o rok. Mamy zabezpieczone 

środki, myślę, że na niezłe warunki do nauki, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach  

w tym również na rozwój poza programem obowiązkowym w sensie rozwijania zainteresowań 

artystycznych, intelektualnych jak również i poprawa bazy sportowej, wyposażenie. Czy te 

nakłady choćby w ten sposób określone na oświatę są na miarę oczekiwań rodziców i nauczycieli. 

Powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, że nie. Nie stać nas dzisiaj na wymianę w 100% sprzętu 

informatycznego w szkołach a już by należało ale staramy się czynić co roku wymianę częściową 

i w roku ubiegłym przypominam, że w każdej większej szkole wymieniliśmy po 20 komputerów, 

a w mniejszych szkołach po 10 i trzeba by tak co roku przez kolejne dwa, trzy lata. 

Doinwestujemy  tablice interaktywne i też w każdej szkole wiejskiej jest przynajmniej jedna 

tablica, aktywniejsze szkoły mają nawet po 3. Radni, którzy mieli okazję uczestniczyć w nadaniu 

szkole imienia w Niedźwiadzie Dolnej słyszeli, że ta szkoła ma 3 tablice interaktywne. Podobnie 

jest w szkołach naszych miejskich. Powinniśmy przynajmniej jeszcze przez całą kadencję 

traktować wydatki na oświatę priorytetowo by poziom wyposażenia w szkołach podstawowych  

i gimnazjach w sprzęt nawet typowo techniczno-biurowy jak właściwe krzesła i stoliki do wieku 

dzieci, właściwe oprzyrządowanie w urządzenia, te które wspomagają proces dydaktyczny, 

pracownie nie tylko chemiczne i fizyczne ale i do języków obcych – był taki jak powinien być. To 

jest proces nakładów przez 4 lata na poziomie przynajmniej takim jak mamy to zapisane w tym 

roku. Co nie znaczy, że  źle w stosunku do innych gmin odbierany jest poziom edukacji  

w naszych szkołach. Powiem, że jest na dobrym poziomie, nie ukrywają tego nauczyciele, nie 

ukrywają tego związki zawodowe a nawet również i rodzice, którzy potrafią się komunikować  

w zakładzie pracy, w różnych miejscach z rodzicami z innych gmin, z innych szkół. 

Zrealizowaliśmy w roku ubiegłym program budowy placów zabaw tzw. radosna szkoła przy 

każdej szkole bo z końcem ubiegłego roku kończył się program dotacji przez rząd polski 50% do 

każdej takiej inicjatywy i sądzę żeśmy tą inicjatywę rządową wykorzystali w 100%. 

Rozpoczynamy  w tym roku i w tym budżecie jest na razie zapisana kwota, która pozwala 

zaprojektować, to akcentuję, zaprojektować przy każdej szkole boisko sportowe o sztucznej 

nawierzchni przy szkołach przy których takich boisk nie ma. Są bardzo rozbudowane boiska  

o sztucznej nawierzchni jak w Witkowicach, jak przy zespole szkół nr 2 na górce. Przy wielu 

szkołach nie ma nic, a mamy nawet gotowe projekty, więc w tym roku wykonamy te projekty. 

Celem, który jest poza tym projektem budżetu, jest by na koniec roku udało się z 2 takie boiska 

fizycznie przy szkołach wybudować. Dzisiaj gdyby mnie ktokolwiek zapytał przy, których 

szkołach to nie powiem chociaż wiem, że przy dwóch szkołach mamy gotowe projekty  

z pozwoleniami. To jest w sferze naszej dyskusji, oceny i opinii komisji oświaty itd. mamy na to 

czas. Idziemy w tym kierunku i ten budżet to pokazuje. Tak jak wcześniej powiedziałem pewnie 

od 1 września zaproponujemy w maju propozycję wydatku na profilaktykę dentystyczną, 

stomatologiczną dla najmłodszych dzieci w postaci lakowania i profilaktyki fluorowej. Kilka zdań 

na temat wydatków inwestycyjnych, o których mówiłem, że mamy zapisane procentowo 

jakbyśmy policzyli około 18% a w kwocie jest to 13 milionów 900 tysięcy złotych na okrągło to 

są wydatki majątkowe. W bieżącym roku podobnie jak w poprzednich latach skupiamy się na 
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przygotowywanych inwestycjach z poprzednich okresów, z poprzedniej kadencji, na które mamy 

już przyznane wstępne dotacje z różnych źródeł. Dużym tematem inwestycyjnym na ten rok 

będzie modernizacja basenu. Basen będzie w tym roku miał prawie 15 lat. To oznacza, że przy 

warunkach jeśli chodzi o budynek – temperatura, wilgotność itd., tysiące osób, które basen 

rocznie odwiedzają w sensie aktywnym – remont kapitalny musi być. Dziękuję służbom, że na 

dobrym poziomie postarały się w ciągu ubiegłego roku pozyskać dotację z dwóch źródeł co nie 

oznacza, że nie musi być naszego wkładu do tych źródeł ustalonego przez darczyńców, ale też 

chcemy wyjść poza te propozycje i dodatkowo basen wyposażyć w infrastrukturę, która w dzisiaj  

oddawanych nowych basenach, w ostatnich latach, jest – jacuzzi, groty solne na poziomie basenu, 

a nie jak u nas jest to na innym poziomie i trzeba się ubrać itd., czy też różne sauny. Czy się to 

wszystko uda. Zobaczymy. Jest to wszystko w chwili obecnej, w sferze planów, projektów, nie 

mamy dużo czasu i też musimy zważać na koszty. W każdym razie to będzie główne zadanie 

inwestycyjne dla naszych służb. I jest wiele innych zadań, które są zapisane. Jeszcze raz 

podkreślam pewnie nie na miarę oczekiwań mieszkańców bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że 

przede wszystkim mieszkańcy zwracają uwagę na kwestię poprawy warunków dojazdów do 

domów, bezpiecznych dojść do domów – chodniki, ulice, drogi, nawierzchnia, oświetlenie. 

Zrobimy postęp bo wydamy, w tym budżecie jest to zapisane, ponad 5 milionów zł na tą sferę ale 

to jest daleko za mało, żeby w ciągu jednego, dwóch lat zrealizować te wszystkie oczekiwania  

i będzie to też proces tak jak z oświatą - przez 4 lata będziemy starali się kontynuować potrzeby  

w tym zakresie tak aby do każdej grupy czterech domów być może nawet trzech domów  była 

droga, ulica o nawierzchni asfaltowej i by tam gdzie jest największe natężenie ruchu pieszego  

w wioskach i w centrach osiedli były ciągi piesze rozbudowywane i by były oświetlone. To jest 

deklaracja i mniej więcej tego się będziemy trzymać i wypełniać to poszczególnymi zadaniami  

i będziemy współpracowali w tym zakresie z samorządem województwa o czym świadczą  

przedłożone dwa projekty uchwał jak i również z samorządem powiatowym. Myślę, że jest to 

dobry budżet, który był konsultowany z lokalną społecznością w ramach spotkań, bardzo wielu, 

przed wyborami samorządowymi. Ponieważ jest tak, że część radnych była radnymi  

w poprzedniej kadencji i ponieważ przedkładający projekt budżetu burmistrz również  

w poprzedniej kadencji zakładał długofalowe zadania inwestycyjne i cele społeczne to w tym 

projekcie budżetu to wszystko się odbija, jest odzwierciedlenie. Staramy się oczekiwania 

mieszkańców wiosek i osiedli realizować - jeszcze raz podkreślam nie da się w krótkim czasie,  

w ciągu jednego roku wszystkich albo bardzo wiele. Spotkamy się w marcu, kwietniu na forum 

sołectw i osiedli z mieszkańcami tymi, którzy przychodzą na zebrania bo interesują się sprawami 

publicznymi. Będziemy informować co wedle tego, mam nadzieję, dziś przyjętego budżetu 

będziemy realizować w tych miejscowościach i na terenie całej  gminy ale będziemy również 

tłumaczyć co przenosimy na przyszły rok, co przenosimy na kolejny rok. Bo poważne zadania 

inwestycyjne bardzo kosztowne, też oczekiwane, w zakresie ochrony środowiska jak budowa 

kanalizacji czy budowa wodociągów musi być przełożona w czasie by ewentualnie móc 

skorzystać ze środków europejskich. Takie inwestycje idące w wiele milionów złotych bo  gotowe 

dziś projekty, które mamy z pozwoleniami opiewają według kosztorysów inwestorskich na ponad 

20 milionów złotych i bez wsparcia ze środków europejskich czy Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska nie jesteśmy w stanie sami z mieszkańcami ich realizować. Ale dalej będziemy też 

projektować nowe zadania bo jest XXI wiek, takie są wymogi w zakresie ochrony środowiska, 

przed tym nie uciekniemy i te trudne zadania nie przekładamy z obawy ale przekładamy z nadziei, 

że również otrzymamy wsparcie na te kosztowne inwestycje z innych źródeł. Przez 2 miesiące, 

mieliśmy okazję w dłuższej procedurze oceniać projekt budżetu - i trochę go zmieniać i  jest 

trochę zmieniony jego kształt w stosunku do pierwotnego projektu - to wynika z tego, że po 

wyborach połowa radnych jest nowa i chcieliśmy więcej czasu poświęcić. Rozumiem, że nie 

wszyscy radni będziecie usatysfakcjonowani z tych zapisów i pewnie w duchu macie 

zastrzeżenia, wątpliwości, moglibyście mieć szereg propozycji, uwag do tego projektu budżetu, to 

jednak proszę o jego poparcie, po tych dwóch miesiącach naszej wspólnej bardzo szczegółowej, 

długiej dyskusji na komisjach i proszę pamiętać o tym, że będziemy bez mała na każdej sesji  
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o budżecie rozmawiać, będziemy zdejmować i dokładać. Mam nadzieję zdejmować bardzo 

rzadko zadania i dochody a dokładać dość często dochody i zadania inwestycyjne i w to wierzę  

i mam taką nadzieję i myślę, że będziemy to robić zawsze po dokładnej konsultacji na komisjach  

i w wyważonej, samorządowej dyskusji bo to zawsze lepiej niż próbować siły głosów na tym 

forum. Bardzo proszę o poparcie tego projektu budżetu na 2015 rok. Proszę przyjąć do 

wiadomości, że według mojej oceny jest to wiarygodny i dobry budżet dla mieszkańców miasta  

i gminy Ropczyce.                    

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że opinie komisji stałych i opinię Komisji Rewizyjnej 

otrzymał każdy radny. Opinie te miały charakter pozytywny. Zaproponował aby w związku z tym 

przewodniczący komisji stałych przedstawili zwięzłe streszczenia tych opinii. Wniosek ten poddał 

pod głosowanie. Wniosek został przyjęty w głosowaniu przy: za 21 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0.  

 

Przewodniczący p. Dariusz Mormol - Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniach  

w dniach 15 grudnia 2014 roku oraz 8 stycznia 2015 roku rozpatrywała projekt budżetu gminy na 

2015 rok, ze szczególnym uwzględnieniem działów budżetu:  801, 853, 854, 921, 926 związanych 

z zakresem działalności komisji. Członkowie komisji zgłosili wnioski ogólne, perspektywiczne, 

dotyczące spraw bieżących, natomiast nie wniesiono propozycji zmian w projekcie budżetu.  

W wyniku głosowania, projekt budżetu na 2015 rok, wraz z przedłożonymi autopoprawkami 

stanowiącymi jego integralną część, uzyskał opinię pozytywną.  

 

Przewodniczący p. Edward Marć - Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju 

gospodarczego na posiedzeniach w dniach  15 grudnia 2014 roku oraz 7 stycznia 2015 roku 

opiniowała projekt budżetu gminy Ropczyce na 2015 rok ze szczególnym uwzględnieniem 

działów budżetu  400, 600, 700, 710, 900 związanych z zakresem działalności komisji. 

Członkowie komisji zgłosili wnioski dotyczące spraw bieżących, natomiast nie wniesiono 

propozycji zmian w projekcie budżetu. W głosowaniu projekt budżetu na 2015 rok wraz  

z przedłożonymi autopoprawkami uzyskał opinię pozytywną.  

 
Przewodniczący p. Andrzej Rachwał – Opinia Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego  

w sprawie projektu budżetu gminy Ropczyce na 2015 rok.  Komisja obradowała na dwóch 

posiedzeniach: 16 grudnia 2014 roku i 8 stycznia 2015 roku i rozpatrywała przedłożony przez 

Burmistrza projekt uchwały budżetowej  ze szczególnym uwzględnieniem działów: 851 - ochrona 

zdrowia i 852 – pomoc społeczna. Komisja nie wniosła propozycji zmian do projektu uchwały 

budżetowej. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt budżetu gminy na 2015 rok  

z uwzględnieniem autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza uzyskał pozytywną opinię 

Komisji. 

 

Przewodniczący p. Zenon Charchut - Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego na posiedzeniach w dniach 18 grudnia 2014 roku oraz 7 stycznia 2015 roku 

rozpatrywała przedłożony przez Burmistrza Ropczyc projekt budżetu  na 2015 rok. Szczegółowej 

analizie Komisja poddała działy: 010, 754, 900. Charakterystyki głównych źródeł dochodów  

i wydatków budżetowych dokonali Burmistrz Ropczyc oraz Skarbnik Gminy. Na posiedzeniu  

w dniu 7 stycznia Burmistrz dodatkowo zapoznał Komisję z autopoprawkami do projektu 

budżetu. W wyniku głosowania projekt budżetu gminy na 2015 rok wraz z autopoprawkami 

uzyskał pozytywną opinię.  
                                                                                     

Przewodniczący p. Stanisław Marć - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach  

z posiedzenia w dniu 9 stycznia 2015 roku w sprawie projektu budżetu gminy Ropczyce na 2015 

rok. Projekt budżetu gminy Ropczyce na 2015 rok, zawierający dane finansowo-rzeczowe,  

sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został 
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poddany procedurze opiniowania wynikającej z uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej. Do projektu budżetu z dnia 15 listopada zostały wniesione 

autopoprawki przez Burmistrza Ropczyc – wynikające z istotnych okoliczności finansowych, 

które miały miejsce w czasie od przedłożenia projektu budżetu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej.  Pisemne opinie stałych komisji rady nie zawierały propozycji nowych 

wydatków lub zwiększenia zapisanych wydatków przy jednoczesnym wskazaniu źródeł 

finansowania. Uwagi, wnioski,  spostrzeżenia komisji lub poszczególnych radnych, przedłożone 

na piśmie lub zgłoszone ustnie - zdaniem Komisji Rewizyjnej - wynikają z  potrzeb 

poszczególnych grup mieszkańców miasta i gminy Ropczyce i stanowią propozycje do 

rozważania przez organ wykonawczy podczas wykonywania budżetu 2015 roku  oraz planowania 

i wykonywania budżetów lat kolejnych. Biorąc pod uwagę opinie komisji stałych, wyjaśnienia  

i uwagi Burmistrza  Ropczyc oraz Skarbnika Gminy, opinię Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  – Komisja Rewizyjna, w głosowaniu,  pozytywnie opiniuje 

projekt budżetu gminy Ropczyce na 2015 rok wraz z całokształtem autopoprawek, które stanowią 

integralną część tego projektu. Całość zmian do projektu budżetu z 15 listopada została zawarta  

w projekcie budżetu oznaczonym numerem 4 – w materiałach przekazanych na dzisiejszą sesję. 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała przedłożony projekt i podtrzymała opinię pozytywną. 

Ponadto pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej uzyskał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce – projekt 4.7. porządku obrad.     

 

Skarbnik gminy p. Beata Malec – Uchwała nr 22 z 19 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Ropczyce na 2015 rok. Po 

rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej gminy Ropczyce na podstawie przepisów  

o regionalnych izbach obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt 

przy uwzględnieniu uwagi zawartej w pkt IV uzasadnienia do niniejszej uchwały. Burmistrz 

Ropczyc przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały 

budżetowej gminy Ropczyce na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami 

informacyjnymi, przekazał również projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej gminy Ropczyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2021. Poza tym 

wyjaśnienia do wielkości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zostały 

przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w piśmie z dnia 10 grudnia 2014 roku. Zgodnie 

z uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej – projekt został sporządzony na podstawie przepisów zawartych 

w tej uchwale. Przedłożony przez burmistrza projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami 

spełnia wymagania formalne zawarte w uchwale z 2010 roku. W uchwale tej są wskazane kwoty, 

które zostały wykazane w przedstawionym projekcie uchwały, po części dochodów, po części 

wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jeżeli Wysoka Rada chcę można odczytać wszystkie 

wskaźniki, wszystkie założenia. (Brak zgłoszeń za odczytaniem.)W podsumowaniu tej opinii jest 

zapis, że przedłożony projekt może być podstawą do uchwalenia przez Radę Miejską budżetu na 

2015 rok. Opinia ta jest dostępna na stronie internetowej naszej gminy. 

 

Przewodniczący Rady spytał czy ktoś z Wysokiej Rady chce wypowiedzieć się na temat projektu 

budżetu na 2015 rok.  

Brak zgłoszeń. 

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok została podjęta przy: za – 21 głosów, 

przeciw 0, wstrzymujących się 0.    

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Na podstawie przepisów o samorządzie gminnym, o finansach publicznych oraz przepisów 

wprowadzających ustawę o finansach publicznych uchwala się wieloletnią prognozę finansową 

Gminy Ropczyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do 
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projektu uchwały. Określa się również przedsięwzięcia o których mowa jako załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. Projekt uchwały upoważnia Burmistrza Ropczyc do zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy, które nie stanowią przedsięwzięć. Są to zadania, które są zawierane na czas 

nieokreślony w zakresie: dostawy wody, dostawy gazu, usług przesyłowych i dystrybucji energii 

elektrycznej, dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, dostawy licencji na oprogramowanie 

komputerowe oraz umów zawieranych na czas określony łącznie do kwoty 1 200 000 zł. 

Upoważnia się również Burmistrza Ropczyc do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Ropczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki również zawieranych na czas nieokreślony w zakresie wcześniej wskazanym oraz 

zawieranych na czas określony łącznie do kwoty 250 000 zł. Jednocześnie projekt uchwały uchyla 

uchwałę 487 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce. Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce została 

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

 

5.  

5.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2015 r. - inspektor  

w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich - pani Małgorzata Bykowska.   

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2015 r. Jest to uchwała podejmowana przez 

radę co roku. Uchwała będzie realizowana poprzez 6 zadań szczegółowo określonych  

w projekcie. Środki na realizację programu pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż  

i podawanie alkoholu. Projekt jest zgodny z Programem współpracy Gminy Ropczyce  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2015 rok oraz projektem budżetu na 2015 rok. W porównaniu z uchwałą  

z ubiegłego roku zmienia się wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych - było 60 zł jest 100 zł. Zmienia się też wysokość dotacji celowej z budżetu  – 

wcześniej było 195 000 zł, teraz jest 245 000 zł.  

 

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

poinformował o opinii z posiedzenia Komisji w dniu 8 stycznia 2015 r. Po przeprowadzonej 

analizie pozytywną opinię uzyskały projekty uchwał przedłożone na dzisiejszą sesję Rady 

Miejskiej tj.: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2015 r. (projekt 5.1.) i w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2015 (projekt 

5.2.). 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2015 r. została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

5.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2015 – inspektor w Referacie Spraw Organizacyjnych  

i Obywatelskich - pani Małgorzata Bykowska.  

Projekt dotyczy przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Ropczyce na rok 2015. Jest to uchwała podejmowana przez radę co roku. Uchwała będzie 
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realizowana poprzez 3 zadania szczegółowo określone w projekcie. Środki na realizację 

programu pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu. Projekt jest 

zgodny z Programem współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz 

projektem budżetu. Środki na realizację programu to 30 000 zł, z tego: 25 000 zł – dotacje 

celowe, 5 000 zł – programy profilaktyczne w szkołach.  

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Ropczyce na rok 2015 została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Gnojnicy – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – 

pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo - garażowym, będącej własnością Gminy 

Ropczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Gnojnica jako działka nr  2983/3  

o powierzchni 34 ary, objętej księgą wieczystą nr 24949, na rzecz osoby, która wzniosła ten 

budynek o wartości znacznie przekraczającej wartość zajętej na ten cel działki. Chodzi  

o uregulowanie gruntu, który użytkuje Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gnojnicy. 

 

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

gospodarczego poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 r. Komisja 

ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz Komisja ds. 

gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego po analizie i dyskusji pozytywnie 

zaopiniowały projekty uchwał: projekt 5.3. dotyczy zbycia nieruchomości w Gnojnicy, projekt 

5.4. w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o.o.  

w Ropczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wraz  

z poprawkami, projekt 5.5. dotyczy wysokości diet dla radnych rady miejskiej wraz  

z poprawkami, projekt 5.6. w sprawie zryczałtowanej diety przewodniczącego rady oraz projekt 

5.7. ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Ropczyc. 

 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gnojnicy została podjęta przy: 

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

 

5.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych  Sp. z o.o. w Ropczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – pani Maria 

Bochenek. 

Projekt uchwały dotyczy upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  

w Ropczycach do załatwiania w imieniu Burmistrza Ropczyc indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej, w tym w zakresie nadzoru nad realizacją obowiązków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b (to jest już tekst z autopoprawką) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotyczy to obowiązków w zakresie prawidłowej 

gospodarki ściekowej w obrębie zabudowanych nieruchomości i upoważnienia do wydawania 

decyzji administracyjnych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych dotyczących 

wyegzekwowania obowiązku podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej.  

 

Uchwała sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o.o.  

w Ropczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej została 

podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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5.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla 

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

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: § 1.Ustala się dla radnych Rady Miejskiej  

w Ropczycach, zwanej dalej radą zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości: 1) 

przewodniczący rady – określa odrębna uchwała; 2) wiceprzewodniczący rady i przewodniczący 

komisji stałych – 55% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - obowiązującego od 1 stycznia 

danego roku, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w dół; 3) pozostali radni i członkowie 

komisji doraźnych - 41% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 

10 października 2002 r. również obowiązującego od 1 stycznia danego roku, w zaokrągleniu do 

pełnych dziesiątek złotych w dół. § 2. 1. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na 

sesji rady, posiedzeniu komisji, z diety o której mowa w § 1 ppkt 2 i ppkt 3 potrąca się kwotę 50 

zł. 2. Nieobecność na sesji rady lub posiedzeniu komisji usprawiedliwiona na podstawie 

dokumentacji wynikającej z przepisów prawa pracy oraz innych okoliczności – przez 

przewodniczącego rady lub przewodniczących komisji nie powoduje potrącenia, o którym mowa 

w ust.1. Adnotację o usprawiedliwieniu nieobecności przewodniczący zamieszcza na liście 

obecności. 3. W przypadku gdy funkcja radnego nie jest sprawowana przez pełny miesiąc, dieta 

zryczałtowana jest proporcjonalna i stanowi iloczyn liczby dni pełnienia funkcji radnego  

i kwoty diety przypadającej na jeden dzień miesiąca – to jest ilorazu kwoty ryczałtu i liczby dni 

danego miesiąca. Zdanie pierwsze odpowiednio stosuje się do diety radnych pełniących funkcje 

wiceprzewodniczącego rady i przewodniczącego komisji stałej. § 3.W przypadku zbiegu 

uprawnień do diet z tytułu pełnienia przez radnego różnych funkcji w radzie, radnemu przysługuje 

jedna najkorzystniejsza dieta. § 4.Diety płatne są po zakończeniu miesiąca, w którym radny nabył 

prawo do diety na wskazany rachunek bankowy, na podstawie wykazu sporządzonego na 

podstawie list obecności radnych na sesjach rady i posiedzeniach komisji, podpisanego przez 

przewodniczącego rady. § 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 6.Traci moc 

uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XIX/189/12 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zasad 

otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ropczycach. § 7. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem 1 lutego 2015 roku. Wysoka Rado, krótkie uzasadnienie tego projektu. Projekt 

ten dotyczy zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej. Ustawa  

o samorządzie gminnym stanowi, że na zasadach ustalonych przez radę, radnemu przysługują 

diety. Przy ustalaniu wysokości diety bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 18 

kwietnia 2011 roku Rada Miejska przyjęła system diet miesięcznych zryczałtowanych  

w wysokości 800 zł dla wiceprzewodniczących rady i przewodniczących komisji oraz 600 zł dla 

pozostałych radnych. Potrącenie w tym okresie za nieobecność wynosiło 200 zł do 1 marca 2012 

roku. Po tej dacie na wniosek radnych było potrącane 50 zł. Potrącenie to wynosiło tą samą kwotę 

niezależnie od ilości sesji i komisji w jednym dniu, a więc było jakby za dzień. Ponieważ ilość 

obowiązków radnych związanych z podejmowaniem i opiniowaniem uchwał stanowiących prawo 

miejscowe: dotyczy to podatków, opłat, zasad dotacji w związku z nowelizowanym i nowo 

tworzonym prawem  systematycznie wzrasta, wydaje się zasadne ustalenie na początku kadencji 

nowych wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. Tu warto zauważyć, że radni na 

własny rachunek muszą dostawać się do siedziby Rady, różnych spotkań jest niekiedy po kilka  

w miesiącu lub radny musi być obecny w swoim okręgu wyborczym czy w gminie realizując 

swoje obowiązki ustawowe. W projekcie uchwały proponuje się utrzymać dietę zryczałtowaną 

jako najodpowiedniejsze rozwiązanie takiego świadczenia. Wynika to z dotychczasowych 

doświadczeń rady. Ryczałt byłby waloryzowany w zależności od wysokości minimalnego 

wynagrodzenia jak jest w projekcie uchwały. Jednocześnie chcę zacytować fragment opinii: żaden 

przepis nie nakłada na radnego obowiązku pobierania diet. Jest to jego osobiste prawo. To zaś 

prowadzi do wniosku, że radny może się tej diety zrzec. W takim przypadku winien złożyć 

wyraźne pisemne oświadczenie woli zrzeczenia się takiej diety.  
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Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że ww. 

Komisja opiniowała projekty uchwał tj.: 5.5. dotyczący diet radnych, projekt 5.6. dotyczący diety 

przewodniczącego rady, projekt 5.7. dotyczący wynagrodzenia burmistrza i projekt 5.8. dotyczący 

dotacji dla instytucji oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina. Wszystkie 

projekty zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie. 

 

Uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej  

w Ropczycach została podjęta przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 3. 

 

5.6. Przewodniczący Rady poinformował, że nie będzie uczestniczył w pracy nad tym projektem 

uchwały. Przekazał w tym punkcie porządku obrad – prowadzenie obrad  Wiceprzewodniczącemu 

Rady panu Grzegorzowi Bielatowiczowi. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Ropczycach -  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – pan Grzegorz Bielatowicz. 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Ropczycach. Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy Rada Miejska w Ropczycach 

uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach 

zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 71% półtorakrotności kwoty bazowej określonej  

w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. § 2.Wykonanie uchwały 

powierza się Burmistrzowi Ropczyc. § 3.Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr 

IV/34/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zryczałtowanej diety Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Ropczycach. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku. 

Uzasadnienie: ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że na zasadach ustalonych przez radę, 

radnemu przysługują diety. Przy ustaleniu wysokości diety bierze się pod uwagę funkcje pełnione 

przez radnego. Ostatnia regulacja diety przewodniczącego rady pochodzi z 30 grudnia 2002 roku, 

a więc liczy ponad 12 lat. Na zadania przewodniczącego rady wynikające z ustawy o samorządzie 

– a są to organizowanie prac rady oraz zespół czynności związanych z oświadczeniami 

majątkowymi radnych – składa się wiele przedsięwzięć organizacyjnych, prawnych, które trzeba 

wykonywać „na co dzień”. Obecny Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach funkcję pełni 

od 2006 roku i od samego początku przypisane do tej funkcji zadania wykonuje sprawnie, 

fachowo, i co jest bardzo istotne jest dyspozycyjny czasowo we wszystkich okolicznościach 

dotyczących pracy rady. Z uwagi na powyższe, celowe jest podjęcie uchwały zmieniającej dietę 

zryczałtowaną Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Uchwała w sprawie zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach 

została podjęta przy: za – 17 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 3. 

 

5.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza 

Ropczyc - Przewodniczący Rady – pan Józef Misiura. 

Wyjaśnienie Szanowni Państwo otrzymaliście na piśmie, ja do tego wyjaśnienia chcę jeszcze 

kilka słów dołożyć. Odpowiedzialny za projekt tej uchwały jest przewodniczący rady, gdyż 

każdorazowo po wygaśnięciu mandatu jakim jest pełnienie funkcji samorządowej z tytułu wyboru 

rada musi przyjąć na nowo taką uchwałę dotyczącą uposażenia, bez względu w jakim stanie ona 

jest, czy zachowuje dotychczasowe uposażenie czy zmienia, koryguje to uposażenie. Przy pracach 

nad tym projektem uchwały brałem pod uwagę 8 letni dorobek gminy w jakim przyszło mi 

pracować w tym samorządzie, jak również doświadczenie, kompetencje, skuteczność burmistrza 

w tym czasie. Brane też były pod uwagę okoliczne samorządy czyli gmina Ostrów, gmina 

Sędziszów, Kolbuszowa, Dębica, Strzyżów jak również samorząd powiatowy przy ustalaniu 

wysokości wynagrodzenia burmistrza. Pragnę przypomnieć Wysokiej Radzie, jak zaczynałem 

pracę w samorządzie przyjmowany budżet w podobnym okresie czasu, 8 lat temu był 55 mln zł, 
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przed momentem przyjęliśmy budżet ponad 77 mln. Przypomnę, że ostatnia regulacja, która 

dotyczy zmiany tego uposażenia jest z 2009 roku, wówczas uchwalany budżet gminy był 66,5 

mln. Przypomnę, że taki sam budżet tegoroczny ma starostwo powiatowe. Jeżeli chodzi  

o porównywanie uposażenia starosty i burmistrza, burmistrza jest i tak niższe. Tu pragnę jeszcze 

zwróci uwagę, że w okresie od 2009 roku, pomijając rok 2014 rok waloryzacja płac wszystkich 

pracowników samorządowych była minimum 5%, a była i wyższa, ja mówię tylko o minimalnej 

waloryzacji. Zwracam się z prośbą do Wysokiej Rady, aby ten projekt, który został opracowany, 

został przyjęty w takim stanie w jakim jest, gdyż za dobrego burmistrza, dobrego menadżera 

jakiego my oczekujemy od burmistrza i wyborcy gminę musi być stać płacić. Przede wszystkim 

za jego cechy, za skuteczność, za to co robi. Jeszcze bardzo ważna kwestia dotycząca 

wynagradzania osoby takiej jak burmistrz, burmistrz nie uczestniczy w żadnym premiowaniu,  

w żadnym przyznawaniu nagród jak inni pracownicy samorządowi, bez względu na okoliczności, 

czy to jest święto samorządu czy jakieś inne. Myślę, że jakakolwiek dyskusja krytyczna 

podważająca te zalety o których tu mówiłem byłaby niestosowna. Jeżeli chodzi o decyzję 

Szanowni Państwo, Wysoka Rado pozostawiam każdemu do wyboru indywidualnie. Żeby 

dopełnić formalności odczytam tekst projektu uchwały dotyczący ustalenia wysokości 

wynagrodzenia Burmistrza Ropczyc. Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:   

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie za pracę Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka  

w następującej wysokości: 1)  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości równej 96 % górnej 

granicy stawki określonej w tabeli stanowisk pracowniczych wójtów (burmistrzów, prezydentów 

miast), starostów i marszałków województw, właściwej dla stanowiska burmistrza w gminie 

powyżej 15 tyś. do 100 tyś. mieszkańców, 2) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości  20 % 

wynagrodzenia zasadniczego, 3) dodatek funkcyjny w wysokości równej 100 % górnej granicy 

stawki zawartej w przepisach wymienionych w pkt. 1, 4) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 

34 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 5) ponadto Burmistrzowi 

zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie 

roczne. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. § 3. Traci moc 

uchwała Nr IV/39/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 stycznia 2011 r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ropczyc. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2014 r. Wysoka Rado, tu pragnę jeszcze 

poinformować, że ta waloryzacja wynosiłaby około 600 zł, czyli jest to około 6% wynagrodzenia. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Ropczyc została podjęta 

przy: za – 20 głosów, przeciw - 1, wstrzymujących się – 0. 

 

5.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez 

podmioty inne niż Gmina Ropczyce – Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty – pan 

Stanisław Mazur. 

Uchwała była już omawiana na sesji w dniu 30 grudnia. Ponieważ RIO zakwestionowało dwa 

zapisy w paragrafie 7, dlatego proponuje się przyjęcie nowej uchwały z nowym brzmieniem 

paragrafu 7. W paragrafie 7 ustęp 3 ma następujące brzmienie: W przypadku zakończenia 

działalności przez szkołę, przedszkole bądź inną formę wychowania przedszkolnego  

w trakcie roku budżetowego, rozliczenie otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie 

określonym w art. 251 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.  

w ciągu 15 dni. Wcześniej w uchwale z 30 grudnia było w terminie 30 dni. Następna zmiana  

w ustępie 5 paragrafu 7: Jeśli z rozliczenia dotacji wynika, że dotacja została pobrana  

w nadmiernej wysokości, dotacja w części nadmiernie pobranej podlega zwrotowi na konto 

Urzędu Miejskiego w Ropczycach w terminie określonym w art. 252 ust. 1 pkt. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tutaj również było w terminie do 31 

stycznia roku następnego po pobraniu nadmiernej dotacji. W nowym brzmieniu o którym mówi 

ustawa o finansach publicznych jest 15 dni od dnia stwierdzenia nadmiernej dotacji. Treść 
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pozostałych paragrafów jest taka sama jak w uchwale z 30 grudnia 2014 roku. Również  

w załączniku nr 1 i nr 4 do tej uchwały wykreśla się oświadczenia o odpowiedzialności karnej. 

Według RIO wystarcza oświadczenie, że dane są zgodne z rzeczywistością.  § 11. Uchyla się 

uchwałę Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ropczyce. §12. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina 

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

 

5.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/16/14 z dnia 30 

grudnia 2014 roku w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych  

- Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Proponuje się przyjąć uchwałę w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 

2014 roku w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych 

objętych programem „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” w wysokości 10%  do 1m3 wody  

i ścieków komunalnych. Była uwaga, sugestia RIO, żeby dostosować czasokresy tych uchwał 

zgodnych z cenami wody i ścieków obowiązujących u nas. Proponowana treść uchwały brzmi 

następująco: § 1. Zmienia się treść § 1 uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

30 grudnia 2014 roku w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: § 1. 1. Ustala się dopłatę do 1m3 wody 

doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Spółka z o.o. w Ropczycach, dla grupy odbiorców usług - gospodarstw domowych objętych 

programem „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie Gminy Ropczyce - w wysokości 10% 

obowiązującej ceny na okres od  01.01.2015 roku do 28.08.2015 roku. 2. Ustala się dopłatę do 

1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w  Ropczycach, dla grupy odbiorców usług - 

gospodarstw domowych objętych programem „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie 

Gminy Ropczyce - w wysokości 10% obowiązującej ceny na okres od 01.01.2015 roku do 

28.08.2015 roku. § 2. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Ropczyc. 

 

Radny pan Dariusz Skórski – będę popierał tą uchwałę z wiadomych względów. Korzystając  

z obecności pana Prezesa Środy bo zazwyczaj ucieka na interpelacjach naszych i musimy pytać 

zaocznie, panie Prezesie czy w tym roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przewiduje 

możliwość obniżenia opłat za odbiór ścieków od mieszkańców naszej gminy bo porównywałem 

ceny ścieków, jak pan przedstawi taryfy na ten rok takie rzetelne porównanie zrobię. Jesteśmy  

chyba jedną z najdroższych gmin w Województwie Podkarpackim. Za wodę, za ścieki płacimy 

prawie 10 złotych miesięcznie, nie będę teraz cytował z innych gmin. Jak będą przedstawione 

ceny taryf wtedy się odniosę. Sugerowałbym obniżyć te ścieki. 

 

Pan Janusz Środa – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach - taryfy 

rokrocznie są ustalane na podstawie kosztów, które są w danym roku ponoszone przez 

przedsiębiorstwo. Tak jak pan radny tu wspomniał te taryfy mają jakąś tam wysokość, jeżeli 

chodzi o wodę i ścieki. Jeżeli chodzi o wodę te ceny są jedne z najniższych w tym rejonie, jeżeli 

chodzi o ścieki to wpływ tej inwestycji, która była realizowana, ja już to tłumaczyłem był taki, że 

koszt amortyzacji, koszty podatku, koszty umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie 

drogowym to jest koszt ok. 1 mln zł, który wszedł jak gdyby w koszt ceny 1 m3 ścieków. Jakby to 

pan przedzielił przez 560 000 m3 ścieków, które odbieramy to by wyszło ok. 2 zł wzrostu, jeżeli 

chodzi o tą cenę ścieków. Ona wzrosła ok. 1,50 zł -1,60 zł w ostatnich 2 latach. Mówię to  
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z głowy, więc mogę się mylić o jakieś grosze. Czy ta cena wzrośnie czy nie wzrośnie jest to 

wynikiem opracowywanej taryfy, która jest opracowywana w miesiącu maju i uwzględnia 

wszystkie koszty, które są ponoszone przez cały rok.  

 

Uchwała w sprawie zmiany własnej  uchwały Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku  

w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych została podjęta 

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

 

6. 

Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak – Chciałbym bardzo podziękować Wysokiej Radzie za uchwalenie 

budżetu na 2015 rok. Dziękuję, że poświęciliśmy czas na komisjach temu projektowi, było trochę 

dyskusji. Jednogłośne przyjęcie budżetu to jest dobry sygnał dla mieszkańców miasta i gminy 

Ropczyce, że w nowej kadencji, w Radzie Miejskiej w Ropczycach, dalej panuje jak  

w poprzedniej zdroworozsądkowe podejście do spraw gospodarczych, do budżetu i że jesteśmy 

zgodni, nie ma tu politycznych frakcji, podziałów, które by mieliły niepotrzebnie słowa. To jest 

dobry sygnał. Jeszcze raz za to serdecznie dziękuję. I chciałbym na początku bardzo pięknie 

podziękować za ustalenie mojego wynagrodzenia na kolejną, piątą już kadencję burmistrza,  

a szóstą kadencję wójta, burmistrza. Szósta kadencja jest to dla mnie bardzo duża satysfakcja. Nie 

wiem ilu będzie wójtów, burmistrzów na Podkarpaciu, którzy szóstą kadencję będą pełnić tą 

funkcję. Szóstą - bo pierwszy raz byłem wójtem 23 lata temu, niektórzy zaczynali wtedy życie 

zawodowe, nie pełniłem pełnej kadencji, byłem 2 lata i 8 miesięcy wójtem. Razem jest to dość 

znaczący czas i sporo różnego doświadczenia. Wracając do tego mojego wynagrodzenia, które 

Wysoka Rada ustaliła, i za które bardzo dziękuję, chcę powiedzieć, że podstawy do 

wynagrodzenia organów wykonawczych samorządów gmin, miast, powiatów, województwa są 

dokładnie takie same. Jest tak, że prezydent Rzeszowa może zarabiać tyle samo co wójt  

w Ostrowie. Nie ma potrzeby się dziwić. Nie ma w prawie rozróżnienia, że jeden ma budżet 20 

razy większy to ma dostać 20 razy więcej. Generalnie po tych 25 latach samorządowania 

ponieważ te podstawy prawne niewiele się zmieniły w zasadzie wszyscy doszli do tych górnych 

stawek na zasadzie wynagradzania menadżerskiego co tu dużo mówić, jeśli dzisiaj rozmawiałem 

z dyrektorem cukrowni Strzyżów i generalnie rozmawialiśmy o zmianie szefostwa cukrowni 

Ropczyce, bo jak państwo wiecie pan prezes odchodzi na emeryturę zasłużoną, wchodzi nowy 

dyrektor i kontrakty menadżerskie, z pewnością to jest nie 100% wyższy kontrakt niż mój, który 

mi dzisiaj ustaliliście ale trochę więcej niż 100% oceniając to po kwotach z cukrowni Strzyżów. 

W gospodarce jest trochę inaczej, my generalnie nie jesteśmy gospodarką ale wystarczy tylko 

obrót związany z inwestycjami majątkowymi o czym mówiłem przed chwilą, rocznie to jest 

czasami obrót dużej firmy. Przekonacie się, bo za chwilę będą mówił o firmach gospodarczych, 

że tak jest. Ktoś wczoraj ze mną dyskutował o podwyżce, w kuluarach, w jednej miejscowości, na 

ładnej uroczystości, ktoś mówi ja mam taką kwotę, burmistrz jak będziesz miał podobną, o to ty 

jesteś burmistrz  a ja mówię, że tu się liczy jeszcze pewnego rodzaju doświadczenie, jak się 

zatrudnia menadżera w cukrowni to się patrzy na jego doświadczenie jakie wnosi z sobą. Każda 

rada nadzorcza, każdy właściciel  jeśli jest jednoosobowy na to się przygląda. Jeśli zatrudnia na 

funkcji dyrektora po raz pierwszy kogoś kto jeszcze nigdy nie zarządzał grupą ludzi to mu daje 

niższe wynagrodzenie. Rozmawiałem również dzisiaj z panem prezesem też mnie informował, że 

zmienia dyrektora zarządzającego w firmie W. Firmie, dla informacji, która zatrudnia 418  

osób, ¾ pracuje w naszym zakładzie, ¼ w Dębicy. Szuka dyrektora i nie może tu znaleźć, szuka  

z odpowiednim doświadczeniem, nieważne są pieniądze aż tak bardzo-wypłata, tylko żeby ten 

człowiek wniósł z sobą doświadczenie, kontakty i umiał zarządzać grupą 200 ludzi, bo uważa, że 

to jest niezwykle ważne, jemu przyniesie to kilkakrotnie większy efekt. Więc jeśli byście się 

państwo czasem gdzieś dziwili, że jest tak, że w Dębicy jak oglądałem pobory wójtów, które 

podał tamten lokalny tygodnik, one są podobne jak pobory starosty, wójt jest 3 kadencje,  

a starosta jest po raz pierwszy,  że mają podobne wynagrodzenia niech to nie dziwi dlatego, że 

organy wykonawcze w samorządach gminnych wójt, burmistrz, prezydent ponoszą jednoosobową 
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odpowiedzialność, nie ma zarządu jak to było kiedyś, nie ma kosztów zarządu i też jest ta 

odpowiedzialność, która inaczej się liczy, też w wynagrodzeniu. Jestem państwu wdzięczny, bo 

pewnie nie chodzi o tą podwyżkę tylko chodzi o też sprawy ambicjonalne. Jak by to było gdyby 

starosta w tym samym mieście, który dopiero zaczyna  być może wielo, wieloletnią kadencję 

zarabiał dużo więcej niż burmistrz, który ma 6 kadencji i to z wyboru bezpośredniego, bez 

zarządu, który jest wielkim kosztem, jednoosobowo podejmując decyzje w sprawie budżetu, który 

jest kilkanaście milionów większy niż powiatu. To jest wytłumaczenie też dla państwa gdybyście 

mieli wyrzuty sumienia, że otrzymałem znaczącą podwyżkę, za którą jeszcze raz dziękuję, ale też 

taka informacja, dla mediów, dla prasy bo czasami są różne komentarze i różnie się komentuje, 

czemu wójt w Ostrowie zarabia prawie tyle co starosta - bo jest sam organem jednoosobowym  

i odpowiada za wszystko, nie ma kosztów zarządu i widocznie jego doświadczenie u radnych tyle 

kosztuje. Mam taki swoisty podział, że pracodawcą dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest 

wyborca, obywatel jego gminy, natomiast płacącym jest pośrednio wybrany radny, rada w całej 

swojej grupie.  

Wysoka Rado, chciałem złożyć informację o najważniejszych sprawach od 1 stycznia do dziś to 

nie jest zbyt długi okres,  chciałem również złożyć informację o roku, który minął. Czas na 

sprawozdanie z samorządu miasta i gminy Ropczyce za 2014 rok to będzie gdzieś koniec maja. 

Będą cyfry i do tych cyfr damy opis. Ale nim dojdziemy do końca maja żeby nie zapomnieć będę 

dozował państwu informacje, które kierownicy referatów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych  

i szefowie spółek przygotowali za ubiegły rok, o którą poprosiłem w pierwszych dniach stycznia. 

To jest materiał, który liczy kilkadziesiąt stron. Gdybym to chciał dzisiaj przytoczyć to bym was 

zasypał zbyt dużą dozą informacji, więc będą to dozował przez 3 sesje. Dzisiaj informacje o 3 

spółkach naszych, bo jesteśmy poprzez Walne Zgromadzenie Wspólników, które reprezentuje 

burmistrz i Radę Nadzorczą przełożonymi w tym sensie dla tych spółek, które są w zasadzie 

100% własnością gminy i warto znać informacje o tych spółkach o roku, który minął, dla 

wiadomości, dla obrony czasami różnych argumentacji, dla zestawienia nawet czasami różnych 

obciążeń naszych mieszkańców, które wiążą się z cenami wody, kanalizacji, ciepła etc.. Pozostałe 

informacje będę przytaczał przez następne dwie sesje. Ale gdyby ktokolwiek z osób 

reprezentujących prasę chciał sięgnąć do tych materiałów one będą w Biurze Rady. Zbilansujemy 

króciutko w maju wtedy kiedy pani skarbnik przypisze  cyfry i powie jak się skończył finansowo 

rok 2014, damy opisówkę zbiorczą i będziemy głosowali nad przyjęciem tego sprawozdania. Nim 

dojdę do informacji o naszych trzech spółkach za ubiegły rok chciałbym przekazać raz jeszcze tą 

dość ważną informację, dla nas jako miasta Ropczyce, stolicy Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego, która jest już znana od dwóch miesięcy, że rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości połowa sądów, z 74 którym został zmniejszony stopień zarządzania, została 

przywrócona z dniem 1 stycznia bieżącego roku, a druga bez mała połowa, bez mała bo 4 sądy 

pozostały poza przywróceniem siedziby sądów, będzie przywrócona z dniem 1 lipca bieżącego 

roku. I wśród tych przywróconych 1 lipca są wymienione Ropczyce. Ja się z tego zarządzenia 

bardzo cieszę i uważam, że my - samorząd Ropczyc tamtej kadencji zrobiliśmy wszystko to 

cośmy powinni, żeby włożyć cząstkę zaangażowania w przywrócenie tych sądów - to, żeśmy 

zbierali podpisy i parę tysięcy z Ropczyc tych podpisów popłynęło, tak jak i z tych wszystkich 

miast 78, w których zlikwidowano ten stopień niezależności sądów.  Chcę powiedzieć tak, że 

gdyby nie było kilkakrotnie podejmowanych uchwał rad, naszych - rady miejskiej, powiatu też, 

ale proszę pamiętać, że na konwentach wójtów i burmistrzów to myśmy wnosili odpowiednie 

treści, pisma, wnioski, myśmy mobilizowali inne samorządy w tym powiecie i samorząd 

powiatowy, myśmy uczestniczyli w zbieraniu podpisów itd. I gdyby wszystkie środowiska nie 

zaangażowały się podobnie jak my, niektóre bardziej, niektóre mniej, to na pewno by władza 

państwowa tych sądów nie przywróciła. To jest według mnie oczywiste. Opór, zaangażowanie, 

pokazywanie swojego niezadowolenia z takiej decyzji rządu, konkretnie ministra 

sprawiedliwości, pokazanie w argumentach niezasadności takiej decyzji  chyba spowodowało 

jednak przywrócenie tych sądów do niezależności i to jest jakby utrzymanie siły i pozycji stolicy 

powiatu naszego i naszego powiatu  bo gdyby co dwa, trzy lata odbierano jakąś instytucję 
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okołopowiatową to osłabiłoby to również miasto Ropczyce, osłabiłoby to powiat. A przy liczbie 

mieszkańców, którą ten powiat posiada ktoś kiedyś mógłby powiedzieć, że jak nie ma 

niezależnego sądu, nie ma pewnie prokuratury, być może ktoś by zdjął jeszcze powiatowego 

lekarza weterynarii, jeszcze Sanepid to tak naprawdę nie ma sensu żeby taki mały powiat istniał. 

Więc obroniliśmy, mamy w tym znaczący udział, znaczący udział ma w tym również samorząd 

powiatu tamtej kadencji i to jest plus z czego się trzeba cieszyć i dlatego tą informację dzisiaj raz 

jeszcze podkreślam. Też dobra informacja - trudnych w tym okresie dwudziestu kilku dni stycznia 

nie ma odnoszących się do samorządu, do kontekstu miasta -  to przekaz członków zarządu, pana 

dyrektora i zastępcy dyrektora z UTC znanej jako Gloria w Ropczycach o rozpoczętej rozbudowie 

zakładu. Zakład rozbudowuje hale o powierzchni 2.700 metrów, które zamierza oddać do 

produkcji 1 lipca tego roku. Czy to się uda mam wątpliwości ale twierdzą, że tak. Zatrudni 50 

osób i zatrudniał będzie w tym okresie trochę wcześniejszym bo te osoby muszą być przeszkolone 

i przygotowane do pracy już na tych nowych budowanych halach najpóźniej 1 sierpnia. 

Ważniejsze jest to, że dyrektor potwierdził, że jest zgoda zarządu na Europę UTC o rozbudowie  

w kolejnych 3 latach tej firmy o 7 i pół tysiąca metrów kwadratowych hal co będzie się wiązało  

z koniecznością zatrudnienia kolejnych 450 pracowników. I to jest pozytywna informacja bo 

dzisiaj dalej bezrobocie u nas jest dość duże. Tym bardziej, że ono jest duże w obszarze kobiet  

a tu chodzi o produkcję nie gaśnic a produkcję elektroniczną w super dobrych warunkach pracy 

bo to jest jak w laboratorium praca i można zatrudnić generalnie większość kobiet i tak dzisiaj jest 

na tej hali, która już od 2 czy prawie 2 lat produkuje elektronikę, pracuje w zasadzie 80% kobiet.  

I to jest ten plus bo mamy przede wszystkim bardzo wysokie bezrobocie w naszym powiecie  

w obszarze kobiet. Myślę, że wciąż mamy grubo ponad 50% szans na lokalizację inwestycji firmy 

angielskiej Rolls Royce w porozumieniu z firmą francuską Smecma. Myślę, że te decyzje 

ostateczne zapadną w najbliższym miesiącu. Mam nadzieję i wierzę, że to będzie pozytywna 

decyzja. Mamy ponad 50% dzisiaj tak mi się wydaje pewności. W ubiegłym tygodniu byli 

przedstawiciele tej firmy, reprezentujący w sprawach majątkowych, z Warszawy, z Łodzi. 

Globalnie reprezentują w  całym świecie. Mowa jest o budowie w dwóch etapach firmy, która 

produkowałaby elementy do silników Rolls Royce. Czyli podobna fabryka o takim profilu jak 

Hispano Suiza produkująca dla firmy francuskiej też części do silników tylko akurat tej firmy 

francuskiej i założenie jest takie, że za 2 lata ten zakład w tym pierwszym etapie ma rozpocząć 

produkcję z zatrudnieniem 350 pracowników i następujący kolejny etap też  350 pracowników. 

Jest tylko jedno zmartwienie, które wyraził dyrektor UTC na spotkaniu kilka dni temu, Duńczyk 

ale biegle mówiący w języku polskim, że już dzisiaj w Ropczycach nie ma wystarczającej, 

wykształconej kadry inżynierskiej, ściągają do UTC z Rzeszowa i z Mielca i mają z tym problem, 

a boi się, że gdyby za płotem zainwestował przemysł angielski to nie będzie również  

i wystarczająco wykwalifikowanej kadry pracowniczej czyli nie będzie pracowników. Więc to 

jest zadanie przed naszymi szkołami średnimi, przed samorządem powiatu, by dostosowywać 

wykształcenie pierwszych roczników do potrzeb specyfiki przemysłu ropczyckiego 

metalurgicznego bo  dodam, że odwiedzający w sprawach uzgodnieniowych inny prezes 

wspomniał, że musiał zatrudnić 20 pracowników z Ukrainy spawaczy, bo polskich nie znalazł, nie 

ma. To świadczy to o tym, że są takie zawody gdzie albo młodzież ich nie podejmuje, albo nasza 

młodzież i dorośli mający tego typu uprawnienia i umiejętności wolą z tymi umiejętnościami 

wyjechać tam gdzie się więcej zarobi, bo może i tak jest. Jeśli tak jest to się specjalnie tym nie 

przejmujmy bo jest Europa otwarta, nie musimy mieć wiz, po to kiedyś 25 lat walczono żeby był 

przepływ wolny usług, ludzi, towarów, więc młodzi mają prawo wyjechać i prawo szukać pracy 

tam gdzie więcej zarabiają, a my się martwmy jak ich tu zatrzymać. Zatrzymać ich miejscem 

pracy, zatrzymać ich mieszkaniem, zatrzymać ich dobrą działką, zatrzymać ich infrastrukturą dla 

ich dzieci od żłobka poczynając. To jest to co może spowodować zatrzymanie części naszej 

młodzieży i to róbmy, więcej za dużo tutaj nie możemy. I informacja dobra, ta którą może się 

podzielić połowa z państwa radnych bo mieliście możliwość wziąć udział w uroczystości,  

w szkole w Niedźwiadzie Dolnej gdzie było nadanie imienia tej szkole Baśni Polskiej  

i poświęcenie sztandaru ale to też było spotkanie związane z informacją powiedzmy sobie  
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z przekazaniem do użytku rozbudowywanej szkoły o salę gimnastyczną, o trzykondygnacyjny 

obiekt nowy, dydaktyczny, o modernizowane przedszkole i tą część inną, która służyła do tej pory 

jako zaplecze świetlicowo-żywieniowe. To jest inwestycja, która w całości, wszystko razem 

kosztowała nas do tej pory 4 miliony 650 tysięcy. Może nas jeszcze kosztować 50 tysięcy bo 

temat po 5-godzinnej rozmowie piątkowej jeszcze nie został zakończony, ale być może pójdzie to 

w tym kierunku. Ponieważ na dzień poświęcenia sztandaru szkoły nie mieliśmy decyzji na 

użytkowanie, nie mówiliśmy, że jest to uroczyste otwarcie szkoły, tylko prezentowaliśmy szkołę, 

która była gotowa, ma w części gotowe wyposażenie. Mam nadzieję, że uda się nam dopiąć te 

rozmowy i rozbieżności raczej prawne niż techniczne, niż finansowe z wykonawcą  

w najbliższych dniach tego tygodnia i w ciągu dwóch tygodni do 16 lutego czyli pierwszego dnia 

zajęć po feriach uda się ten dokument uzyskać by dyrektorka szkoły mogła wprowadzić młodzież 

do tych nowych, pięknych sal dydaktycznych. Jest to kolejna szkoła, która będzie miała dobre 

warunki nauki, takie jakie się jej należą. W tym miejscu dodam, że pracujemy wciąż nad 

uchwaleniem szczegółowego planu zagospodarowania dla otoczenia tej szkoły. Objęte tym 

szczegółowym planem jest 5 hektarów w otoczeniu. Mam nadzieję, że w kwietniu, w maju ten 

plan uchwalimy i równocześnie będziemy chcieli w tym czasie podpisać umowę na zlecenie 

projektowania technicznego stadionu, by wykupując wedle planu teren niezbędny, trzeba to 

rozłożyć w okresie 2 lat, zrobić równocześnie projekt techniczny i zmierzać do pozyskiwania 

pieniędzy z zewnątrz na stadion dla tej szkoły i dla całej wsi, bo trzeba to powiedzieć, że  do tej 

pory to jest pięta achillesowa tej miejscowości, że jest dwie szkoły, w której jest ponad 500 dzieci 

i młodzieży bo dzieci to szkoła podstawowa, młodzież to szkoła gimnazjalna i nie ma jednego  

w miarę przyzwoitego klepiska do gry w piłkę nożną bo inaczej nie można nazwać tego boiska, 

które zostało przy szkole w Niedźwiadzie Górnej. I punktem honoru radnych Rady Miejskiej  

z Niedźwiady i całej Rady i moim jest to by w tej kadencji powstał stadion, nie mówię czy 

dokończony, czy w pełni wyposażony, ale by powstał i żebyśmy powiedzieli żeśmy zrealizowali 

to co od dłuższego czasu było naszym wyzwaniem. Tyle z informacji. Wszystko inne, jeśli chodzi 

o ten rok jest dobrze, wszystko idzie na bieżąco. Bardzo się cieszę, że mamy budżet, jutro mamy 

operatywkę będziemy mówić o konkretach, są zadania przyjęte, to już jest cel przed nami  

i będziemy wchodzić już w nowy rok, pamiętając jeszcze, że trzeba porobić wiele różnych 

sprawozdań, trzeba przedłożyć wiele dokumentów instytucjom kontrolnym, które  tutaj są od 

początku roku, jedni odejdą, inni przyjdą, między innymi teraz jest dwuosobowa grupa z UKS-u 

czyli Urząd Kontroli Skarbowej czeka już NIK i to jest na co dzień normalna rzeczywistość, 

której się nie obawiamy, wszystko  mamy transparentne, publicznie otwarte, nie ma z niczym 

problemów ale nastręcza to dużo pracy odpowiednim referatom bo oprócz normalnej bieżącej 

pracy trzeba przedkładać zestawienia, dokumenty i to zabiera dużo czasu.  

Wysoka Rado, 3 spółki dzisiaj omówię. Zacznę od spółki PUK – 2014 rok. Pozwolę sobie 

przybliżyć treści, które pan prezes Środa zawarł. W 2014 roku spółka osiągnęła przychody  

w wysokości  8,6 milionów zł.  Uzyskana rentowność na działalności wyniosła 3%. Pewnie to nie 

są idealnie dokładne informacje cyfrowe bo nie muszą być. Pełne sprawozdanie na walne 

zgromadzenie wspólników to będzie kwiecień lub maj. To jest czas kiedy księgowość robi pełne 

szczegółowe zestawienie. Spółka przejęła do eksploatacji nowo wybudowane ujęcie wody  

w Lubzinie; ma 3 studnie głębinowe wraz z zbiornikiem retencyjnym, stacją uzdatniania wody  

i hydrofornią. Na koniec ubiegłego roku  eksploatuje: 3 oczyszczalnie ścieków,  38 pompowni, 12 

studni głębinowych, 5 stacji trafo, 11 hydroforni, 2 stacje uzdatniania wody, 270 km sieci 

wodociągowej, 160 km sieci kanalizacyjnej. Wyprodukowano i sprzedano 622 tys. m3 wody. 

Odebrano i oczyszczono 550 tys. m3 ścieków. Te cyfry są po to żeby mieć obraz, informację jaką 

infrastrukturą zajmuje się nasza spółka i co wchodzi w skład tej infrastruktury. Osady pościekowe 

przetwarzane są metodą niskotemperaturową na polepszacz glebowy w ilości około 1000 ton  

wykorzystywany do uprawy wierzby energetycznej, którą PUK prowadzi na 17 ha. W ramach 

świadczenia usług komunalnych Spółka obsługiwała 4860 gospodarstw domowych i 300 

zakładów i instytucji. Zebrano 2,920 tys. ton odpadów komunalnych oraz 21 ton makulatury, 99 

ton tworzyw sztucznych, 202 ton szkła, 21 ton opakowań wielomateriałowych, 46 ton zużytych 
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opon. Spółka realizowała również usługi zimowego utrzymania ulic, placów i chodników  

o łącznej powierzchni 87 tys. m2 i 35 km  dróg. Korzystając ze środków europejskich spółka 

zakończyła przebudowę wodociągu miejskiego w Ropczycach etap II. Objęła ona zakresem 

przebudowę głównych sieci wodociągowych przy ulicach Przemysłowej, Broniewskiego, 

Wyszyńskiego, Pałacowej, Rzeszowskiej,  Rataja oraz rozbudowę czyli inaczej budowę 

wodociągu na osiedlu Czekaj. Całkowity koszt projektu wyniósł  1 681 000 zł, dofinansowanie 

wynosiło  958 000 zł czyli bez mała milion. Jest to II etap, I etap pamiętamy – centrum miasta 

główne arterie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ta sieć wodociągowa, jest pewnie w 80% nowa, 

odnowiona. Z pewnością pozwala bardziej oszczędnie gospodarować wodą, bo im mniej usterek 

to mniej strat na wodzie, każdy metr sześcienny wyciekający z rur, z nieszczelności się liczy  

i również mniejsze koszty usuwania awarii, bo zwłaszcza gdy przyjdzie usunąć awarię w zimie 

wiemy jaki to jest koszt i jaka to jest trudność. Z tej modernizacji, która być może nam umyka bo 

to nie robi się nowych wodociągów, jak się wodociąguje nową wieś czy nowe osiedle to widać, 

jak się wymienia coś starego na nowe to jakby się nic nie robiło. A to jest niezwykle ważne bo 

kolejne 30 lat będziemy bezpieczniejsi jeśli chodzi o ciągłą, nieprzerwaną dostawę 

najważniejszego medium, bo woda obok prądu do takiego należy. Spółka w 2014 roku złożyła 

wniosek do PROW dotyczący przebudowy wodociągu Lubzina – Przymiarki co w przyszłości 

umożliwi podanie wody w kierunku Łączki Kucharskie – Niedźwiada. I prosiłem prezesa żeby 

rozważać ogłoszenie przetargu na ten etap z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od tego 

przetargu. Liczymy się z tym, że spółka w ramach tego konkursu jest na rezerwowym miejscu ale, 

że środki dojdą po przetargach. I będzie bardzo mało czasu na realizację tego zadania bo chyba go 

trzeba będzie wykonać do końca czerwca. I to będzie nowy element, który pozwoli zbliżyć 

miejscowości nasze na południu - Łączki i być może Niedźwiadę do prawdziwej wody, która nie 

jest w Łączkach, nie jest w Niedźwiadzie, chociaż te ujęcia, które robimy są dobre, 

zabezpieczające, choćby to nowe, które już jest fizycznie włączone między Małą a Niedźwiadą,  

o wydajności 2,5 metra sześciennego wody na godzinę wraz z otwarciem szkoły nowo 

rozbudowanej, podajemy nadwyżkę wody do sieci, w której wody brakowało w niektórych 

okresach, w niektórych miesiącach, chodzi o wodociąg zwany Niedźwiada Dolna bo są 2 

wodociągi liczące się w Niedźwiadzie. Spółka złożyła również wniosek do ogólnopolskiego 

programu infrastruktura i środowisko POIIŚ dotyczący pozyskania środków finansowych na 

wykonanie projektu przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej. To nas 

czeka w przyszłości. Bo gdybyśmy wybudowali tą sieć, którą mamy zaprojektowaną już to 

mogłoby się okazać, że możemy mieć problemy z odbiorem na oczyszczalni. Oczyszczalnia jest 

tak wybudowana, że można ją rozbudować o kolejną ilość metrów sześciennych na dobę, o ile 

pamiętam ta możliwość to około 1.700 m3 na dobę ale trzeba wyłożyć duże środki finansowe  

i jeśli projekt będzie gotowy, a można na ten projekt pozyskać 80% środków z Unii Europejskiej 

to będzie spółka też zabiegała o pozyskanie środków na rozbudowę oczyszczalni by w granicach 

do 22 roku to zadanie wykonać i znowu będzie 20 lat w przyszłości zapewnienie odbioru ścieków 

i unowocześniona oczyszczalnia. Prowadzone działania inwestycyjne stwarzają warunki dalszego 

rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę, co 

wpływa na dostępność do wody i kanalizacji dla mieszkańców miasta i gminy Ropczyce przez 

umożliwienie budowy nowych przyłączy. Poprawiają w sposób znaczący jakość wody poprzez 

wyeliminowanie żelaza  pochodzącego z korozji rur a także zapewniają pewność i niezawodność 

dostaw ograniczając awarie – to o czym wcześniej była mowa. Wykonane  inne inwestycje 

własne w 2014 roku: Opracowanie projektu modernizacji wodociągu Lubzina-Przymiarki. 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Robotniczej - ze środków własnych  

i pozyskiwanych spółka od paru lat modernizuje tą drugą pod względem wielkości i ilości 

ścieków oczyszczalnię. Można powiedzieć, że jest ona bezobsługowa w sensie, że bez ludzi 

pracuje. I jest to przejście można powiedzieć z wartburga do dzisiejszej skody porównując 

sposoby nowoczesnego sterowania i automatyki, które tam zastosowano, które technicznie 

usprawniły tą oczyszczalnię). Wywiercono studnię zastępczą w Brzezówce. Wykonano 

termomodernizacja budynku administracyjnego PUK-u przy ul. Przemysłowej. Wyremontowano 
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wylot ścieków na oczyszczalnię ścieków w Paszczynie. Modernizacja wodociągu przy ul. 

Konarskiego. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Mehoffera. Za to bardzo 

dziękuję bo chcę powiadomić, że prezes wykonał przed terminem budowę sieci wodociągowej 

pod nowo budowany blok czyli pod to osiedle gdzie może być w przyszłości 9 bloków. Sądzę, że 

w tej połowie roku 2015 prezes przygotuje i wykona instalację odbioru ścieków i te ważne 

elementy będą już gotowe, kiedy na koniec roku mamy nadzieję,  prezes Kaszowski o czym zaraz 

będzie mowa odda na tym osiedlu pierwszy blok TBS-owski do użytku.  Spółka czynnie 

uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym, udzieliła pomocy instytucjom i organizacjom 

społecznym na kwotę  około 21 tys. zł. Średnie zatrudnienie w spółce wynosiło w 2014 roku 71 

osób, to potwierdzam,  w każdym roku sprawdzam na każdym sprawozdaniu walnego 

zgromadzenia wspólników porównawczo etaty, zatrudnienie i koszty bo koszty osobowe 

generalnie tworzą największy koszt funkcjonowania, który przekłada się również na ceny, które 

płacimy. Przedsiębiorstwo wykorzystuje w pełni swoje możliwości produkcyjne i usługowe,  

a prowadzone inwestycje i modernizacje polepszają jakość świadczonych usług, zapobiegają 

degradacji majątku, zmniejszają awaryjność,  zwiększają niezawodność działania, a tym samym 

wpływają na uzyskiwanie dodatnich wyników ekonomicznych. Myślę, że zysk niewielki ale 

będzie, będziemy to analizować poprzez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Wspólników. 

Panie prezesie, dziękuję nie tyle za informację ale dziękuję za cały rok, oceniam go dla 

przedsiębiorstwa jako dobry, oceniam, że wszystkie zadania, cele jakie właściciel – gmina 

przedkładała były zrealizowane.  

PEC – rok sprawozdawczy 2014. Spółka posiada ważne koncesje do 2019 roku na wytwarzanie 

ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem. Wyprodukowano w roku ubiegłym 68 100  

GJ energii cieplnej, mniej niż w 2013. Klimat się ociepla i jeśli nie ma nowych odbiorców to 

przychody firmy mogą się kurczyć. W okresie letnim w roku sprawozdawczym zakupiono  9 266 

GJ czyli 15% wyprodukowanego ciepła, jako ciepło odpadowe z Zakładów Magnezytowych. To 

ciepło posłużyło dla potrzeb podgrzania ciepłej wody w blokach i ogrzewania wody na basenie 

kąpielowym. Po dokładnej analizie w roku 2014 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. 

przebudowa kotła typu OR  na kocioł wodny o mocy 7 MW w technologii ścian szczelnych, 

wykorzystując dotychczasowe uzbrojenie w fundamenty i układ technologiczny. Wykonawcą 

tego zadania jest firma z Lublina. Wartość wykonanych robót to 2 mln 300 tys. zł netto. Zadanie 

powinno być oddane do końca stycznia. I ono jest, w okresie świąt wizytowałem, kocioł był  

w rozruchu, pracował. Temperatura nie była zbyt niska to ten jeden kocioł zabezpieczał ciepło. 

Powiem tak, dobrze aczkolwiek zawsze utyskiwałem, że prezes wyprzedził tą inwestycję, bo być 

może ze środków europejskich byśmy mogli dostać dotację. Mówię być może bo wszystko jest  

w konkursie, może prezes ma rację, może się pośpieszył, rozumiem, że podjął taką decyzję  

w pełni znając techniczne parametry. Ale w ramach programu aglomeracji Dębica-Ropczyce 

mamy możliwość, podkreślam to jest możliwość ponad 10 mln zł na tzw. likwidację niskiej emisji 

pyłów co wiąże się z modernizacją źródła i sieci cieplnych ale również termomodernizacją, 

również wymianą punktów oświetleniowych, wymianą kotłowni we wszystkich obiektach 

szkolnych z gazowych na nowocześniejsze piece i również ewentualne wymiany kotłów w źródle 

na kotły czy kocioł, który byłby też spalany z odpadów wykorzystując rozwiązania nowej 

przyjętej przez sejm w ostatnich tygodniach ustawy o oze – odnawialnych źródłach energii i jak to 

wszystko wykorzystać, nowy piec gazowy na osiedlu św. Barbary po to żeby latem nie podawać 

ciepła, fotowoltanika do tego na obiektach publicznych w tym i niektórych blokach, to jest duże 

przedsięwzięcie, o którym musimy porozmawiać i z zarządami spółdzielni mieszkaniowych  

i w gronie prezydium rady, bo minimum 20% trzeba by do tego dołożyć i to jest pytanie czy 

bierzemy te środki finansowe i inwestujemy czy uznajemy, że dzisiejszy poziom naszej 

infrastruktury w zakresie zabezpieczenia ciepła jest na takim poziomie technicznym, że obejdzie 

się bez tych inwestycji, chodzi o środki własne i o wykorzystanie. Charakterystyka kotła. Nowy 

kocioł budowany jest w wysokosprawnej technologii spalania węgla kamiennego o ścianach 

szczelnych. Będzie stanowił podstawową jednostkę ciepłowni o sprawności energetycznej 85%. 

Aktualna sprawność ciepłowni wynosi 77%, co oznacza poprawę sprawności o 8%. Przy rocznym 
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zużyciu miału węglowego w ilości – tu są podane wielkości, kiedyś poprosimy prezesa na komisji 

żeby to wyjaśnił. Ale z pewnością będzie to mniejsze zużycie miału węglowego, lepsza 

sprawność o 8%. To rozumiem, że i mniejsze koszty, by spłacając tą inwestycje równocześnie 

znacząco nie podwyższać opłat za jedną jednostkę ciepła. Bo takie jest oczekiwanie 

mieszkańców. Musimy robić wszystko żeby nie rosły podatki i ceny, które zależą od nas. Więc 

podatki na ten rok nie są podniesione. Na przyszły rok jeśli się nie zachwieje gospodarka 

pieniężna w Polsce to najprawdopodobniej przy tak niskiej inflacji będziemy utrzymywali 

program przedwyborczy, że też podatki nie. Pobory trzeba będzie troszkę ruszyć. Nie jesteśmy 

dogmatykami jak minister finansów, że w instytucjach, które są państwowymi od 6-ciu lat nie ma 

podwyżki poborów.  W okresie sprawozdawczym czyli w roku ubiegłym wydatkowano na 

przedsięwzięcia inwestycyjno-modernizacyjne 769 tys. zł oraz na remonty 172 tys. zł ze środków 

własnych. To jest duży plus i bardzo dziękuję. Zatrudnienie w spółce wynosi 25 etatów, w tym 5 

etatów administracyjnych i jest też bardzo optymalne. Prezes zestawił ceny ciepła w porównaniu  

z innymi podobnymi przedsiębiorstwami w okręgu, co przeczytam: W związku z ciągłą kontrolą 

pozostałych kosztów przez zarząd cena jednostki ciepła w spółce jest jedną z najniższych wśród 

podobnych przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Oddział 

Południowo - Wschodni – informacja za I półrocze 2014: PEC w Ropczycach cena jednostkowa 

ciepła brutto 73 zł na okrągło jeden GJ, Brzesko takie przedsiębiorstwo 78 zł za GJ, Dębica 

MPEC 74,5 zł, miejskie przedsiębiorstwo Gorlice 91 zł za GJ, podobne przedsiębiorstwo Jasło 72 

zł, Nowy Sącz podobne przedsiębiorstwo 74 zł, Rzeszów MPEC 71 zł, Sanok 78,5 zł, Tarnobrzeg 

80,30 zł. Tu pewnie racja z tym zestawieniem aczkolwiek prezesi i zarządy naszych spółdzielni 

twierdzą, że mają inne zestawienia i to ciepło nasze jest za drogie. Więc myślę, że wszystkie 

inwestycje będą szły w tym kierunku żeby nie podwyższać cen ciepła mimo kosztów inwestycji. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne w jakich funkcjonuje spółka oraz wzrost cen 

czynników produkcji planowany wynik finansowy za  rok 2014 uznać należy za dobry pod 

względem wypełniania zadań wynikających z przedmiotu działalności. Twierdzę, że też tyle 

tylko, że nie znam jeszcze całego rozliczenia inwestycji i będę na koniec lutego oczekiwał tego 

rozliczenia żebym mógł dokończyć to sprawozdanie i poinformować Wysoką Radę o rozliczeniu 

tej inwestycji jak to się przekłada, jakie płatności kredytów, jakie koszty i czy to będzie miało 

wpływ i jaki na ceny jednej jednostki ciepła. Za wszelką działalność i remonty dość duże  

w kwocie, inwestycje, nieprzerwaną, ciągłą dostawę ciepła do wszystkich mieszkańców dziękuję  

i uważam, że generalnie zadanie zostało dobrze wykonane.  

TBS w roku sprawozdawczym jak w poprzednich latach skupiał się na trzech zasadniczych 

kierunkach pracy:  działalność zarządcza na rynku lokalnym nieruchomości, przygotowanie  

i rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mehoffera czyli otwarcie budowy budownictwa 

blokowego na nowym osiedlu. Spółka posiada własny zasób mieszkaniowy wielkości 2 900 mkw. 

na co składa się 65 lokali mieszkalnych na wynajem to są mieszkania TBS-u czyli gminy, bo TBS 

jest 100-procentową własnością gminy. TBS buduje nie na własność tylko buduje jako 

mieszkania TBS-owskie czyli teraz w tym bloku, w którym będzie 24 mieszkania 8 będzie lokali 

mieszkalnych TBS-owskich, które komisja przypisuje i burmistrz zatwierdza dla osób o niskich 

dochodach ale nie najniższych. To nie są lokale socjalne żebyśmy to rozróżniali, ale nie są też 

stricte komunalne, jest to pośredni rodzaj mieszkań TBS-owskich, które będą własnością dotąd 

TBS w ten sposób również i własnością gminy dopóki ktoś je nie wykupi albo nie wykupując 

może mieszkać dożywotnio płacąc w ten sposób opłaty, które nie są zbyt wysokie. Spółka posiada 

lokale użytkowe własne o powierzchni 783 mkw. co pozwala jej na operacyjną działalność 

zaciągając kredyty, budując bloki między innymi może być inwestorem, deweloperem – ma ten 

minimalny, niezbędny kapitał by na rynku bankowym mógł zaciągać kredyty obrotowe, 

inwestycyjne, by mógł realizować to zadanie. Na koniec 2014 roku prezes zarządzał 33 tysiącami 

metrów kwadratowych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych na terenie naszego miasta,  

w tym jest 13% czyli 4 378 mkw. nieruchomości gminy, w wielu blokach mamy jeszcze gminne 

mieszkania. Do 30 lipca ubiegłego roku TBS – prezes zakończył projektowanie, uzyskał 

pozwolenie na budowę pierwszego bloku na nowym osiedlu przy ul.Mehoffera. 4 września po 
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postępowaniu przetargowym podpisano umowę z generalnym wykonawcą spółka Arkada Mielec 

na realizację kompleksową pierwszego bloku, 15 września rozpoczęto roboty budowlane, 

planowany termin zakończenia budowy to 15 październik 2015 rok czyli 13 miesięcy realizacja. 

Budynek ten będzie posiadał 1 141 mkw., 24 mieszkania, 8 mieszkań typu 3 pokoje plus kuchnia  

i łazienka po 57 mkw. i 16 mieszkań dwupokojowych plus kuchnia, plus łazienka - 43 mkw. i 46 

mkw.. Wśród tych 16 mieszkań, 8 to inaczej gminne mieszkania czy TBS-owskie jakby własność 

TBS a nie na sprzedaż. Te mieszkania będą gotowe pod klucz. 16 mieszkań przeznaczamy do 

sprzedaży, z tych które będą wystawione na sprzedaż 60% kwalifikuje się do wsparcia rządowego 

w ramach rządowego programu – mieszkanie dla młodych. Informacje te przekazuję dość 

szczegółowo żeby radni mogli w terenie porozmawiać, nawet komuś zaproponować, czy toczy się 

jakaś dyskusja dlaczego miasto w tym zakresie nic nie robi - na miarę wielkości naszego miasta  

i możliwości robimy. Nie znaczy, że samorząd ma bezpośrednio budować tego typu 

infrastrukturę, tworzy po to odpowiednie podmioty, takim podmiotem jest TBS jeszcze raz 

przypominam 100% własność gminy.  

Na przyszłą sesję będzie złożona informacja o jednostkach organizacyjnych, na sesji marcowej 

informacja o podsumowaniu roku z punktu widzenia urzędu miejskiego sensu stricte. I będziemy 

mieli mniej więcej scharakteryzowany rok bardziej szczegółowo. Do tych materiałów, które 

przytaczam można sięgnąć w biurze rady. Ostatnie zestawienie żeby poszło w eter to kwota 

dofinansowania ze środków zewnętrznych naszych różnych działań przede wszystkim 

inwestycyjnych ale również tak zwanych miękkich czyli w sferze społecznej. 2010 rok: 

realizowaliśmy 15 wniosków, całkowita kwota wartości ponad 16 milionów, dofinansowanie 

ponad 8 milionów. 2011 rok: 12 wniosków, ogólna wartość 10,5 miliona, w tym 7,5 miliona 

dotacji. 2012 rok: 21 wniosków, 10 milionów całkowita wartość, 6 milionów dotacji. 2013 rok: 14 

wniosków realizowanych, 14,5 miliona wartość tych wniosków, dotacja 8,5 miliona. 2014 rok: 22 

realizowane wnioski, 27,6 miliona wartość wszystkich realizowanych wniosków, dotacja 16 

milionów 333. W sumie uzyskaliśmy dotacji w tych wymienionych latach 46 milionów 686 

tysięcy, ogólna wartość wszystkich zadań 79 milionów złotych, o tyle wzrosła wartość majątku  

w tym okresie i to obrazuje realizowane zadania, duże zwykle zadania inwestycyjne. Za to 

dziękuję wszystkim współpracownikom z wymienionych jednostek różnych organizacyjnych,  

z urzędu miejskiego a radzie gratuluję bo jako suweren wytyczacie kierunki, dajecie zgodę, 

ustanawiacie zasady, reguły, procedury i tak funkcjonuje samorząd i przysparza majątek dla 

gminy. W uchwalonym budżecie dzisiaj założyliśmy tak zwany rygor kotwicy braku wzrostu 

zadłużenia czyli tyle ile pożyczymy w ciągu 2015 roku tyle oddamy. Pożyczymy w granicach 3 

miliony 460 tys. i taką samą kwotę oddamy i tego się chcemy trzymać chociaż postawiliśmy sobie 

niepisany jeszcze wyższy cel – to cośmy pożyczyli dodatkowo pod koniec ubiegłego roku na 

inwestycję w Niedźwiadzie w tym roku dodatkowo oddamy to jest dokładnie 870 tys. zł. Jeśli uda 

się ten cel osiągnąć to będziemy na koniec roku mogli sobie pogratulować osiągnięcia celu 

finansowego w działalności  2015 roku.  

 

7. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że punkt 7 porządku obrad to plan pracy Rady Miejskiej na 

2015 rok. Projekt planu pracy został przedstawiony radnym na piśmie. Jest to plan ramowy, 

oparty na przykładach wypracowanych w minionych kadencjach. Ten plan ramowy będzie 

wypełniamy szczegółami w ciągu roku w formie przedłożonych porządków obrad na każdą sesję. 

Jeżeli by były jakieś pytania do tego planu pracy jeśli będzie mógł to odpowie.  

Plan pracy Rady Miejskiej w Ropczycach na 2015 rok został przyjęty przy: za 21 głosów, przeciw 

0, wstrzymujących się 0.  

 

8. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni są zobowiązani do składania oświadczeń 

majątkowych w terminie do 30 kwietnia. Do tego celu w materiałach na dzisiejszą sesję zostały 
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przekazane stosowne dokumenty. Następny temat, który został przedłożony radnym  

w materiałach na dzisiejszą sesję to plany pracy komisji stałych na 2015 rok.   

 

Radny pan Grzegorz Bielatowicz - dwa miesiące kadencji naszej upłynęło, są już pewne 

osiągnięcia, może nieduże. W związku z tym chciałem wyrazić wdzięczność panu burmistrzowi 

za to, że udało się pomóc człowiekowi, którego życie trochę doświadczyło, udało mu się zrobić 

nowy dach. Dlatego w imieniu swoim i pana, któremu udzielono pomocy bardzo dziękuję panu 

burmistrzowi, pracownikom urzędu a przede wszystkim panu kierownikowi Wiesławowi 

Ryglowi. Na progu jego urzędowania w tej instytucji jaką jest ośrodek pomocy społecznej bardzo 

się cieszę, że wziął sobie do serca, stanął na wysokości zadania, profesjonalnie przed zimą został 

zrobiony nowy dach, za co bardzo serdecznie dziękuję. 

 

Radny pan Jan Ździebko – chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy wykroili trochę czasu, 

skorzystali z zaproszenia i przyjechali do Niedźwiady razem z nami cieszyć się z racji 

świętowania w szkole. Była to dla nas duża przyjemność, że państwo chcieli przyjechać. Jeżeliby 

się udało jak to pan burmistrz mówi na koniec kadencji też jakiś w tej okolicy znaleźć tytuł do 

świętowania to na pewno serdecznie państwa zaprosimy. Dziękuję jeszcze raz. Ci którzy nie 

mogli trudno, nie każdemu czas pozwala, życie niesie różne niespodzianki, czasem się nie da rady 

pójść i skorzystać z zaproszenia. 

 

Burmistrz Ropczyc – Pan Bolesław Bujak poinformował, że każdy z radnych otrzymał 

zestawienie tabelaryczne wydzierżawionych nieruchomości, obciążeń nieruchomości, co jest 

obowiązkiem ustawowym. 

 

9. 

Przewodniczący Rady zamknął 4 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 

 

 

 

 

                                                                      
 

 


