
Protokół Nr XLVII / 13 

z XLVII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 grudnia 2013 r. 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku  

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

innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący Rady Miejskiej –  

p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.25 – 13.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 47 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. 

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są  propozycje zmian do  porządku obrad. 

I Zastępca Burmistrza Ropczyc – pan Wiesław Maziarz – proszę  o wprowadzenie czterech 

projektów uchwał: projekt 3.1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok, projekt 

3.2. również w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok, projekt 3.3. w sprawie 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej, projekt 3.4. dotyczący zmiany przedsięwzięcia, który 

będzie konsekwencją projektu 3.3. czyli zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Pani skarbnik 

te projekty wyjaśni. 

Przewodniczący Rady poinformował, że padła propozycja, żeby punkt 4 wycofać z dzisiejszego 

porządku. Pytał czy będzie formalnie wycofywany ten punkt. 

Radny pan Witold Darłak wyraził pogląd, że można przyjąć, iż nikt nie będzie składał żadnych 

interpelacji. 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za - 19 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości – został przyjęty przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących  

się – 0. 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

3.1.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok, 

3.2.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok, 

3.3.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce,  

3.4.dotyczący zmiany zakresu wykonywania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.           

4.Interpelacje i zapytania. 

5.Zamknięcie sesji. 

 

3. 

3.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok 

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie gminy Ropczyce. Zwiększa się stronę dochodów  

o kwotę 777.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 4.269.000 zł. Kwoty te są 

konsekwencją uzgodnienia poszczególnych kwot dotyczących realizacji zadań, przede wszystkim 

zadań unijnych. Jedyną nową kwotą jest kwota 91.500 zł jako dofinansowanie, które otrzymaliśmy 

z ministerstwa na zadanie rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Pozostałe kwoty 

zwiększające i zmniejszające dochody są to urealnienia kwot realizowanych lub zakończonych 



zadań inwestycyjnych, na które otrzymane były wcześniej dofinansowania a zadania wcześniejsze 

były wprowadzone do budżetu w wysokości środków wykazywanych we wnioskach  

o dofinansowanie, teraz są urealnione po zakończonych przetargach czy zakończonych zadaniach 

jako realizacja. Jest tu również kwota zmniejszeń i zwiększeń jeżeli chodzi o jednostki oświatowe 

w związku z realizacją zadań, które były realizowane w trakcie roku. W tabeli nr 1 będą wydzielone 

kwoty pod zmiany dochodowe, w tabeli nr 2 pod zmiany wydatków zwiększających  

i zmniejszających w budżecie 2013 roku o kwotę zmniejszenia 4.488.000 zł i zwiększenia o 2.000 

zł. Również są konsekwencją zmian dotyczących wcześniej naniesionych zmian po stronie 

dofinansowania po stronie dochodów poszczególnych zadań inwestycyjnych. 

 

Radny Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał na dzisiejszą sesję: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok, została podjęta przy: za – 19 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

3.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok 

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok. Proponuje się 

przeniesienie planowanych wydatków budżetowych i majątkowych pomiędzy działami klasyfikacji 

o kwotę 250.000 zł. Poszczególne zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 250.000 zł związane są  

z uzupełnieniem lub przesunięciem wydatków, gdzie nastąpiła potrzeba po wykonaniu praktycznie 

już 2013 roku na poszczególnych placówkach oświatowych i urzędzie jako jednostce budżetowej.  

 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok, została podjęta przy: za – 19 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

3.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Następują zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej poprzez zwiększenie na przedsięwzięciu Projektowanie i budowa sali 

gimnastycznej o kwotę 224.100 zł. Poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjne ulegają 

zmniejszeniu w 2013 roku po urealnieniu kwoty po przetargu. Są to przedsięwzięcia: Odbudowa 

mostów w miejscowości Ropczyce o kwotę 80.081,54 zł, Odbudowa trybun stadionu sportowego 

o kwotę 1.560.013, 93 zł, Odtworzenie obiektów infrastruktury sportowej w Ropczycach o kwotę 

zmniejszenia 839.673,69 zł, zmniejszenie w przedsięwzięciu Rozbudowa Zespołu Szkół  

w Niedźwiadzie Dolnej o kwotę 1.133.945,69 zł oraz przedsięwzięciu Termomodernizacja 

budynków oświatowych na terenie gminy Ropczyce o kwotę 572.476,15 zł.  

 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, została podjęta 

przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

3.4. Przedstawienie projektu uchwały dotyczącego zmiany zakresu wykonywania wieloletnich 

przedsięwzięć inwestycyjnych – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmiany przedsięwzięcia wcześniej podjętej uchwały dotyczącej projektu 3.3.. Jest 

konsekwencją zmniejszeń w poszczególnych przedsięwzięciach na skutek urealnienia kwot po 

przetargach oraz zwiększeniu na zadaniu Projektowanie i budowa sali gimnastycznej w Gnojnicy 

Dolnej, jako tytuł zakończenia inwestycji w 2013 roku. 

 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 



Uchwała zmiany zakresu wykonywania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, została 

podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań. 

Radny pan Witold Darłak – chciałem złożyć wszystkim życzenia noworoczne w tym Nowym Roku 

dobrej współpracy, żeby dalej to się jakoś układało, żeby budżety się dobrze realizowało, żeby był 

ten zrównoważony rozwój. Wszelkiej pomyślności i wszystkiego najlepszego. 

 

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź – na ręce panów wiceburmistrzów składam podziękowania za 

wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane w bieżącym, jeszcze 2013 roku. Były one bardzo 

oczekiwane, potrzebne i jestem z tego bardzo zadowolony. 

 

Przewodniczący Rady podziękował Wysokiej Radzie, za bardzo dobrą i owocną współpracę jaka 

była w tym roku, za wszelkiego rodzaju działania, które przyczyniły się do pozytywnego wizerunku 

w urzędzie gminy jak i na zewnątrz. Złożył radnym i ich bliskim życzenia wszelkiej pomyślności 

w  Nowym Roku, realizacji  marzeń i wszystkiego najlepszego.   

 

5. 

Przewodniczący Rady – zamknął 47 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.             

          

 


