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Protokół Nr LIII / 14 

z LIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 maja 2014 r. 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku 

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

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

Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.10 – 14.45. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 53 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.  

Propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 

Porządek obrad został przyjęty przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z LII sesji. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

  4.1.uchwalenia ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO NR 9/2/2010 W ROPCZYCACH PRZY ULICY MICKIEWICZA 

KOMPLEKS SPORTOWY, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/570/10 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 28 maja 2010 roku, 

4.2.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działki 227/2, 227/4, 2233/4, 2233/5, 

4.3.zbycia nieruchomości położonej w Lubzinie, działka 558/2, 

4.4.zbycia nieruchomości położonej w Małej, działka 2529, 

  4.5.uchylenia uchwały własnej Nr LII/561/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą 

Sędziszów Małopolski porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach 

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, 

     4.6.1.przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową,  

(ul. Zielona) 

4.6.2.przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową, 

(Gnojnica) 

4.7.wniesienia wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, 

4.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.9.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.10.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, 

4.11.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, 

4.12.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

4.13.zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 
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3. 

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z 52 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 9/2/2010 W ROPCZYCACH 

PRZY ULICY MICKIEWICZA KOMPLEKS SPORTOWY, uchwalonego Uchwałą Nr 

XLIX/570/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2010 roku  – Kierownik Referatu 

Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych.  

Projekt uchwały dotyczy uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 9/2/2010 w Ropczycach przy ulicy Mickiewicza kompleks sportowy, 

uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/570/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2010 roku. 

Proszę o wprowadzenie zmian w paragrafie 2 w ustępie 2, proszę o wykreślenie punktu 2 a punkt 

3 otrzyma numer 2, ponieważ Załącznik Nr 2 rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu Zmiany Nr 1 nie będzie stanowił załącznika do niniejszej uchwały. Zmiana 

planu głównie była potrzebna po to, aby umożliwić budowę trybun, ponieważ  

w dotychczasowym zapisie nie było możliwości budowy na obszarze objętym planem obiektów 

kubaturowych. Wykonawca zaproponował jeszcze dodatkowo podział tego konturu objętego 

zmianą 1-US na pięć terenów według linii wewnętrznego podziału na: US-1 w którym dopuszcza 

się lokalizację obiektów budowlanych w tym usługowych budynków wielofunkcyjnych  

z pomieszczeniami klubowymi, handlowymi, gastronomicznymi, administracyjnymi, socjalnymi, 

technicznymi oraz obiektów małej architektury. US-1 to jest tutaj, gdzie obecnie są budynki, czyli 

bezpośrednio przy ulicy Mickiewicza. US-2 to teren wydzielony liniami wewnętrznego podziału  

w którym dopuszcza się lokalizację trybun obiektu rekreacyjnego - boiska wielofunkcyjnego oraz 

obiektów małej architektury. Jest to obszar, gdzie są trybuny dla tego boiska małego na którym stoi 

scena, gdzie występują zespoły. US-3 jest to teren równoległy do ulicy Sportowej na którym 

budowane są trybuny, teren wydzielony liniami wewnętrznego podziału w którym dopuszcza się 

lokalizację trzykondygnacyjnego obiektu zaplecza stadionu z zadaszoną trybuną i wydzielonym 

sektorem dla gości z pomieszczeniami klubowymi, handlowymi, gastronomicznymi, 

administracyjnymi, socjalnymi i technicznymi. Teren US-4 wydzielony liniami wewnętrznego 

podziału w którym dopuszcza się lokalizację pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej  

z obiektami i urządzeniami lekkoatletycznymi, w tym z bieżnią lekkoatletyczną, skocznią itp. Jest 

to teren obejmujący płytę stadionu i teren od strony południowej tam, gdzie rosną obecnie drzewa, 

wydzielony liniami wewnętrznego podziału w których dopuszcza się lokalizację obiektów 

kubaturowych, pomocniczych i technicznych. Szczegółowo plan był przedstawiony na posiedzeniu 

komisji rady a jeśli będą pytania jest autor planu, który może je wyjaśnić. 

 

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

gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 maja br. roku pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał oznaczone w porządku obrad dzisiejszej sesji od punktu 4.1.- 4.7. 

 

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

na posiedzeniu w dniu 27 maja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dzisiejszej sesji tj. 

projekty od 4.7.- 4.13. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 9/2/2010 W ROPCZYCACH PRZY ULICY 

MICKIEWICZA KOMPLEKS SPORTOWY, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/570/10 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2010 roku została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 

0, wstrzymujących się – 0. 
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4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, 

działki 227/2, 227/4, 2233/4, 2233/5  – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych.  

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, położonej w obrębie Ropczyce przy ulicy 

Przemysłowej, oznaczonej jako działki: 227/2 o powierzchni 39 arów 3m2, 227/4 o powierzchni 57 

arów 23 m2, 2233/4 o powierzchni 2 ary 85m2, 2233/5 o powierzchni 20 arów 52 m2. Działki te 

zostały nabyte w ubiegłym roku, a z uwagi na to, że być może będzie jakiś inwestor zainteresowany 

nabyciem całego kompleksu pomiędzy Glorią a PEC-em jest potrzeba podjęcia takiej uchwały. 

Odnośnie pozostałych działek podjęto już uchwałę rady. 

 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działki 227/2, 227/4, 2233/4, 

2233/5 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 
4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Lubzinie, 

działka 558/2 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 

pan Józef Krzych.  

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, 

położonej w Lubzinie, oznaczonej jako działka 558/2 o powierzchni 1 ara. Jest to działka położona 

w pobliżu kościoła, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 87 m2, tak więc 

prawie cała działka jest zabudowana. 

 

Radny pan Dariusz Skórski – chodzi tu o budynek po byłej poczcie, przewidywało się, że pójdzie 

mieszkać tam pani, dzięki czemu miało być rozbudowane przedszkole w Lubzinie. Jeśli budynek 

zostanie sprzedany czy są szanse za te pieniądze uzyskane rozbudować przedszkole w Lubzinie czy 

wybudować jakieś kontenery, bo są potrzeby w tym względzie duże. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - jeśli odpowiedzieć na to pytanie wprost to przy 

konsultacjach z różnymi osobami ale i na zebraniu wiejskim ostatnim w Lubzinie stwierdziliśmy, 

że trzeba rozważyć ten wariant, że jeśli nie da się wyremontować pozostałych pomieszczeń  

w przedszkolu w Lubzinie, to może warto się zastanowić co dalej i wziąć pod uwagę wzrost 

budownictwa mieszkaniowego a więc ludzi młodych i przybywających dzieci w tym wieku, czy 

nie rozpocząć procedury związanej z przygotowaniem do budowy przedszkola. Ja bym się podpisał 

pod takim tokiem myślenia, tym bardziej, że rozmawialiśmy później po zebraniu wiejskim i z radą 

rodziców przedszkola i z radą rodziców szkoły, z sołtysem, z radnym i nawet jeszcze z paroma 

osobami. Generalnie stanowisko wszystkich jest takie, że zostawmy ten budynek starego 

przedszkola, nie inwestujmy już w remonty i ewentualnie pomyślmy o nowoczesnym przedszkolu 

w parterze na wzór Witkowic. Jest to pomysł, ten pomysł będzie kosztował pewnie około 2 

milionów złotych. Uważam, że nie ma sensu oddawać tego budynku komuś na siłę jako lokal 

socjalny dlatego, że on nie ma działki, to jest sam obiekt, być może dla jakiejś pary czy emeryta ale 

tacy akurat nie są chętni, aby przejąć ten dom, bo zwracaliśmy się jeszcze do innych osób, które 

umożliwiłyby nam odblokowanie innych obiektów oświatowych. Sądzę, że to jest dobra decyzja, 

decyzja związana ze sprzedażą tego budynku. Nie liczmy, że tam zbyt wiele uzyskamy, ale gdyby 

się nam zwróciły nakłady, które ponieśliśmy z gminy na ten budynek i ktoś by przejął wraz  

z utrzymaniem tego budynku na siebie opłaty byłoby dobrze. Te pieniądze teoretycznie moglibyśmy 

powiedzieć, że zasilając dochody tworzą dobre podłoże, klimat do przygotowania działań formalno-

prawnych związanych z budową tego przedszkola. Trzeba powiedzieć dzisiaj bardzo uczciwie, że 

decyzję w tej sprawie podejmie już nowa rada i nowy burmistrz. Za parę miesięcy mamy wybory  

i co tu dzisiaj za dużo jednoznacznie mówić, ta decyzja przełoży się na listopad, grudzień, ale 

uważam, że nie ma co czekać tych parę miesięcy, tylko budynek sprzedać i powoli przygotowywać 

się pod ten zamysł. Co będzie dalej, zobaczymy. 
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Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Lubzinie, działka 558/2 została podjęta 

przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Małej, działka 

2529 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef 

Krzych.  

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, położonej w Małej, oznaczonej jako działka 

2529 o powierzchni 1 ha 85 arów. Działka leży przy granicy z Glinikiem, była w zarządzie szkoły 

podstawowej. Z uwagi na to, że szkoła stwierdziła jej zbędność na potrzeby statutowe zarząd został 

wygaszony i działka może być zbyta w drodze przetargu. 

 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Małej, działka 2529 została podjęta przy: 

za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LII/561/14  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Sędziszów Małopolski porozumienia w sprawie 

wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej – Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pan Józef Drozd.  

Proponuje się przyjąć uchwałę w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LII/561/14 dotyczącej 

wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Sędziszów Małopolski porozumienia w sprawie wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LII/561/14 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z Gminą Sędziszów Małopolski porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej została podjęta przy: za – 20 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.6.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową, (ul. Zielona) – Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pan Józef Drozd.  

Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zarządzania drogą 

powiatową, chodzi o przejęcie ulicy Zielonej w Ropczycach, na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Grunwaldzką do obwodnicy Ropczyc w zakresie wykonania chodnika na okres do 31 października 

bieżącego roku. Chodzi o wykonanie chodnika, drogi manewrowej i około 10 stanowisk 

parkingowych w rejonie Super Samu. 

 

Radny pan Witold Darłak - czy ten chodnik będzie do samej obwodnicy, na jakim będzie odcinku? 

Pan Józef Drozd - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – to będzie 

chodnik w rejonie Super Samu, do istniejącego już chodnika przy ulicy Zielonej. 

 

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą 

powiatową, (ul. Zielona) została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw-0, wstrzymujących się – 0. 

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

Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową, (Gnojnica)  – Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pan Józef Drozd.  

Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zarządzania drogą 

powiatową w Gnojnicy lokalnie na odcinku od remizy OSP do przystanku PKS w zakresie 
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wykonania chodnika na okres do 31 października bieżącego roku. Chodzi o wykonanie chodnika 

od remizy do kaplicy ok. 440 m, do przystanku PKS. 

 

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą 

powiatową, (Gnojnica)  została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu 

podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Ropczycach – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projektu uchwały dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału 

zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

w Ropczycach. Wyraża się zgodę na wniesienie w 2014 roku przez Gminę Ropczyce do 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 

zakładowego w kwocie 10 000 zł, w zamian za objęcie 20 udziałów o wartości nominalnej 500 zł 

każdy. Kwota wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego zostanie pokryta  

z dochodów Gminy Ropczyce z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. 

 

Uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok  

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok. W budżecie gminy 

wprowadza się zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.900 zł oraz zwiększa się wydatki 

budżetu również o kwotę 13.900 zł. Grupą zwiększenia dochodów są dochody wypracowane przez 

jednostki oświatowe z tytułu zwrotu opłat za energię i wynajem pomieszczeń  

w poszczególnych placówkach oświatowych. Tabela nr 1 przedstawia zwiększone dochody budżetu 

o kwotę 13.900 zł a tabela nr 2 przedstawia zwiększenie wydatków budżetu w 2014 roku o kwotę 

13.900 zł.  

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok 

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok Dokonuje się 

przeniesienia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.150.000,00 zł. Zmniejszenia  

i zwiększenia poszczególnych wydatków przedstawia tabela nr 1. Zmniejsza się dochody bieżące  

i majątkowe, również przesunięcia dotyczą zadań inwestycyjnych na które w trakcie realizacji roku 

budżetowego wymagane są wkłady w wyszczególnionych pozycjach, które przedstawia 

szczegółowo tabela nr 2. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 20 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego 

Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

Inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy 

edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”. Zwiększa się zakres 

rzeczowy na tym przedsięwzięciu o kwotę 50 000,00 zł. Zakres obejmuje roboty dodatkowe  



6 
 

w zakresie remontu istniejącej części budynku szkoły. W konsekwencji zmian zwiększających 

łączna wysokość nakładów finansowych na tym przedsięwzięciu wynosi kwotę 3 585 069,56 zł. 

 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego    

została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego 

Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

Inwestycyjnego na zadaniu „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach”. Zwiększa się 

zakres rzeczowy na tym przedsięwzięciu o kwotę 250 000,00 zł obejmujący wykonanie robót 

dotyczących zagospodarowania terenu w zakresie umożliwiającym udostępnienie do użytkowania 

I etapu zadania. W konsekwencji zmian zwiększa się łączną wysokość nakładów finansowych na 

tym przedsięwzięciu do kwoty 4 319 334, 22 zł. 

 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego        

została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
 
4.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce.  

W związku z podjętymi wcześniej dwoma uchwałami zwiększającymi zakres wykonywania 

przedsięwzięć zwiększa się na poszczególnych przedsięwzięciach: Rozbudowa Zespołu Szkół  

w Niedźwiadzie Dolnej limit wydatków o kwotę 50 000 zł i na Odbudowie trybun stadionu 

sportowego o 250 000 zł. W związku z realizacją przedsięwzięć zwiększą się łączne nakłady 

finansowe o kwotę 300 000,00 zł. 

 

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

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

 
4.13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie 

wydatków inwestycyjnych na 2015 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2015 rok. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2015 roku środków 

finansowych w łącznej kwocie 130 000,00 zł na projekt pod nazwą Projektowanie kanalizacji 

sanitarnej w m. Gnojnica. Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne gminy z tytułu 

podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych. Upoważnia się Burmistrza 

Ropczyc do zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 

przekraczających granicę wydatków określonych w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok. 

Jednocześnie upoważnia się Burmistrza Ropczyc do podpisania umowy na wymienione zadanie. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 

na 2015 rok została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak – Jak zwykle, tradycyjnie chciałbym poinformować o pracy urzędu 

miejskiego, jednostek organizacyjnych jak również spółek, o bieżącej pracy samorządu na terenie 

miasta i gminy, w okresie od sesji dzisiejszej do sesji, która miała miejsce na koniec kwietnia.  

W tym okresie były różne istotne zdarzenia. Chciałbym, po pierwsze przypomnieć, że 25 maja 

odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, europarlamentarzystów. W naszej gminie 

przeprowadziliśmy te wybory w 22 obwodowych komisjach wyborczych. W tych obwodowych 

komisjach wyborczych pracowało łącznie 191 osób członków komitetów wyborczych plus osoby 
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wskazane przez burmistrza z urzędu miejskiego, taka jest procedura. Wybory przebiegły bez 

większych problemów, bez żadnych incydentów, bez zastrzeżeń, czy to formacji politycznych, 

które uczestniczyły, czy kandydatów, którzy uczestniczyli. Frekwencja była na terenie miasta  

i gminy dobra w stosunku do Podkarpacia czy do Polski, bo nie byliśmy poniżej średniej, tylko 

powyżej więc myślę, że tą aktywność obywatelską wykazaliśmy też. Dziękuję  wszystkim, którzy 

włączyli się w obowiązek przeprowadzenia tych wyborów, bo jest to obowiązek samorządu, a więc 

wszystkim pracownikom urzędu, którzy pracowali w komisjach wyborczych, którzy tu stanowili 

sztab przygotowujący wybory przede wszystkim pełnomocnik burmistrza pani sekretarz 

Kaszowska i pan kierownik Łukasz Charchut, jak również i wszyscy pracownicy referatu 

organizacyjnego – dziękuję. Myślę, że wszystko było dobrze i chcę wszystkich pracowników 

pochwalić i podziękować przy Wysokiej Radzie bo to jest nasz ważny obowiązek samorządu, który 

uważam przeprowadziliśmy wzorowo. Tydzień wcześniej w sobotę 17 maja, niestety przeszliśmy 

taką małą próbę jeśli chodzi o skalę miasta i gminy, akcji przeciwpowodziowej, małą bo dotyczyła 

tylko dwóch miejscowości naszej gminy: Mała i Niedźwiada, i też nie całych powierzchni tych 

miejscowości. Ale trzeba powiedzieć, że podtopionych zostało ponad 40 budynków mieszkalnych 

sporo zniszczeń na infrastrukturze gminnej i tak samo na infrastrukturze naszych mieszkańców   

z tych miejscowości, a i również następnie przyległe nieruchomości do rzeki Wielopolki na odcinku 

od Glinika czyli od wpływu do Wielopolki  Malanki, Niedźwiadki aż do Checheł. Wiele 

nieruchomości zostało podtopionych, więc też zniszczenia w uprawach rolnych są znaczące. Bardzo 

znaczące zniszczenia są u  mieszkańców części Niedźwiady, części Małej, w naszej infrastrukturze 

gminnej też. Powołałem kilka komisji gminnych, tą najważniejszą do badania zniszczeń na 

infrastrukturze gminnej. Poprosiliśmy też i powołaliśmy wspólnie z właścicielem tych potoków 

komisję, która badała zniszczenia na potokach Malanka, Niedźwiadka i Wielopolka i tego typu 

protokoły posiadamy i pewne działania właściciel rzeki pod naciskiem samorządu już podjął i  prace 

wstępne są tam kontynuowane, w sumie jest około 60 tysięcy zł przyznane na pilne prace 

zabezpieczające, a będziemy teraz na bazie tych protokołów zabiegali o większe regulacje tych 

dwóch potoków bo one są konieczne. Gdyby 2 lata temu, przypominam przy pomocy środków 

zdobytych też przy pomocy naszych przyjaciół posłów, między innymi posła Burego, nie udało się 

pozyskać tych 300 tysięcy zł Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji na regulację potoku 

Niedźwiadka od ujścia do Wielopolki do Kolawy gdzieś do miejsca jak właśnie jest ta poprzeczka 

do remizy strażackiej  to byłby problem większy bo by następowało spiętrzenie a tak to był szybki 

odpływ wody. Dziś mi mieszkańcy mówią, że w tym rejonie jeszcze mogłyby być trochę większe 

te wały w dolnym biegu Kolawy bo tam jeszcze trochę tej wody poszło w bok, niepotrzebnie  

i byłoby dobrze jak by tą regulację pociągnął przynajmniej do kościoła od dołu. O te więc pieniądze 

trzeba by walczyć,  trzeba około pół miliona zł, na pewno nie w jednym roku ale może w dwóch, 

może w trzech latach. Zapraszam wszystkich, którzy mają wpływ na władze wojewódzkie  

i krajowe, na krajowe nie ukrywam wątpliwości, że jako burmistrz mam tam jeszcze gdzieś coś do 

powiedzenia, a na sprawy wojewódzkie to różnie bywa, nasi parlamentarzyści, w tym powiecie 

mają większe wpływy więc trzeba by ich włączyć szanowni radni z Niedźwiady i z Małej, tu się 

włączcie bo taka jest odpowiedzialność. Jeśli politycy muszą czasami reagować, pomóc, to 

argumenty mamy w ręku, mamy protokoły kontrolne. Byłem przedwczoraj w Warszawie, te 

protokoły okazywałem w Ministerstwie Finansów, zabiegałem o ewentualną pomoc dla gminy  

z rezerwy subwencji ogólnej. Ta rezerwa jest dzielona listopad – grudzień, więc będą monitorował 

jakie będą główne priorytety, które ustala komisja wspólna rządu i samorządu, w tej komisji  

z rządowej strony są wiceministrowie finansów, właśnie tam rozmawiałem. Jakieś szanse są 

oczywiście, trzeba się do tego dobrze przygotowywać  i przede wszystkim trzeba utrzymać wartość 

zniszczeń na infrastrukturze gminnej w wysokości zbliżonej do tej, którą oceniła gminna komisja, 

to przekracza 5% dochodów miasta i gminy z 2012 roku. Jeśli to się uda utrzymać w momencie gdy 

wkroczy komisja wojewody w przyszłym tygodniu to jest szansa, że w grudniu na pewne wsparcie 

byśmy mogli z tej strony liczyć. Powołałem też komisję na bazie pracowników socjalnych  

z gminnego ośrodka pomocy społecznej. Trzy takie komisje zinwentaryzowały u osób fizycznych, 

mieszkańców zniszczenia popowodziowe. Nie zapewniam dziś z tej trybuny, że pomoc rządowa 
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dla tych mieszkańców podlanych domów a nawet zalanych będzie, bo skala zniszczeń w kraju  

w porównaniu do tych zniszczeń jest olbrzymia. Będąc w Ministerstwie Administracji gdzie są te 

środki na likwidację skutków powodzi to mogę wnosić, że jest trzymanie pieniędzy tylko na bardzo 

duże zniszczenia bo mamy dopiero maj i spodziewają się różnych niedobrych rzeczy w kraju do 

końca września. I dopiero wtedy te rezerwy byłyby w większym stopniu uruchomione, może 

wstecz, więc tutaj nie zapewniam. Ale zapewniam, że na miarę możliwości naszych środków 

gminnych, które mamy w rezerwie budżetowej do dyspozycji burmistrza, jest to kwota 100 tysięcy, 

będą ją uruchomiał, już ją uruchamiam bo między innymi czyszczenie tak zwane Niedźwiadki 

potoku odbywa się trochę za nasze pieniądze. Tam gdzie Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych powiedział my na to nie damy bo to są brudy, nieczystości stałe mieszkańców, które 

spłynęły, zgromadziły się i stworzyły zatory po kilkanaście ton, wy sobie to wybierzcie, to uznałem, 

że nie ma wyjścia, ktoś to wrzucił, nie wiadomo kto, zgromadziło się to, zebrało, zablokowało  

w dwóch, trzech miejscach i to są nasze pieniądze, my takie rzeczy zlecamy. Jak również tu i ówdzie 

pomoc, która będzie potrzebna dotycząca umorzenia podatków i punktowego wsparcia. Tu 

deklaruję, że reagujemy, naprawiamy, nawet i niektóre kwestie u prywatnych osób jeśli one tego 

pilnie wymagają to też pomożemy. O te środki na pomoc dla osób fizycznych będą zabiegał. Chcę 

się spotkać z panią wojewodą w przyszłym tygodniu ale chciałbym, żeby najpierw komisja 

wojewody przyszła, oceniła, napisała i dopiero wtedy spotkać się z wojewodą. Liczę na to, że ta 

powódź może nam pozwolić na otrzymanie drugiego zadania, które wykazaliśmy w rezerwie 

wczesną wiosną do dofinansowania ze środków popowodziowych z uruchomionej tzw. pierwszej 

rezerwy. Każda gmina dostała na jedno pierwsze zadanie. To zadanie my teraz realizujemy   

i dostaliśmy dopłatę do niego w wysokości 60 tysięcy o czym mówiłem na poprzedniej sesji czyli 

w sumie pół miliona zł. Pierwsza nawierzchnia w Łączkach łącząca Poręby i Borki jest już 

położona, w dobrej pogodzie bo 2 dni temu i drugie zadanie jest tam zapisane na kwotę 181 tysięcy, 

radni wiedzą, które to jest. Jeśli się uda uzyskać te 181 tysięcy to te szlaki zbiegające do tej drogi 

byłyby zmodernizowane czyli od Granic do w dół droga Gajówka. O tym rozmawialiśmy też przy 

okazji w Warszawie, że  rekompensata już a my sobie przesuniemy środki i będziemy jakoś łapać 

zniszczone drogi. Bardzo dziękuję za zaangażowanie po pierwsze sołtysom obydwom Małej  

i Niedźwiady; byli, pomagali, udzielali się, po drugie bardzo dziękuję strażakom, nie ma ich tu ale 

są radni, proszę przekazać, że pamiętamy, zauważamy i widzimy pracę strażaków wtedy kiedy 

trzeba, przez trzy, cztery dni pracowali lokalni strażacy, pomagali ludziom ale i na naszych 

obiektach typu dom kultury, drogi itd., i pracowali inni strażacy widziałem pracujących strażaków 

z innych jednostek. Dobrze, że nie dotknęło to Ropczyc i że nie dotknęło to naszych szkół. 

Współczuję raz jeszcze wszystkim, których dotknęła ta powódź bo nawet jeśli nie wlała się do domu 

to mnóstwo pracy przez trzy, cztery dni, przez sobotę, niedzielę bo muł jeśli zastygnie to jest jak 

kamień, więc trzeba pracować od razu, włączały się całe rodziny i mnóstwo pracy i te zniszczenia 

bo czasem popłynęły kury, czasami popłynęło drzewo, popłynęły czy zepsuły się urządzenia, które 

w garażu, w szopie, w stodole, w parterze były zalane. Uwidoczniła się jeszcze raz sprawa budowy 

domów w terenach zagrożonych. Jest dalej tak, że jeśli właściciel nieruchomości chce budować  

w terenie zagrożonym, o tym mówimy, a nie w typowym pasie zagrożenia określonym przez Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Krakowie to decyzję o warunkach musimy wydać. Ten ktoś bierze to na 

swoją odpowiedzialność. Moje służby wciąż przypominają, że w takim razie buduj wyżej i nie 

buduj podpiwniczenia. Macie państwo przykład całej tej dolinki w  Małej na wysokości kościoła  

w dół, że kto podniósł dom o pół metra wyżej i nie budował w tej dolinie podpiwniczenia to go 

podlało, zalało, chodniki, parking koło domu, garaż, popracował ale w domu czysto, a kto 

wybudował na poziomie łąki, tak jak ona była, wlało się do domu i jest problem. Trzeba pamiętać 

o tym, że nasi dziadkowie nigdy w tych terenach zagrożonych nie budowali domów. Budowali na 

górkach. A pamiętali, że tam zwykle w czerwcu jak były już skopione siana to bywało tak, że tylko 

było widać czubki tych kopek siana, a jednak wnukowie nie posłuchali dziadków, myśleli, że 

mądrość dziadków to nie na dziś, że są mądrzejsi i pobudowali w tym miejscu. My mamy problem 

bo jak to dotyka ludzi to co robią, wygrażają, że to władza jest winna. Dzisiaj jest tak z pogodą, że 

wczoraj w Małej, w Niedźwiadzie, jutro może walnąć w Witkowicach, Lubzinie, nie wiadomo 



9 
 

gdzie i kiedy. Mamy przykład, ostatnio tego miasta, 2 dni temu, zniszczonego, 100 lat mówią 

niektórzy mieszkańcy takiej wody nie było, przyszła w jedną noc i poniszczyła. Dziś musimy być 

przygotowani sami i ludzie są już lepiej przygotowani, ci których powódź dotknęła cztery, pięć lat 

temu, już mają szczelne okna w podpiwniczeniach, szczelne drzwi, zabezpieczają się, to jest też 

duże osiągnięcie. Ze spraw ważnych, żeby nie uciekło to przypominam i zapraszam, 4 czerwca 

mamy uroczystą sesję, zapraszam wszystkich radnych raz jeszcze od siebie, zaproszenia z panem 

przewodniczącym przesłaliśmy, również sołtysów, przewodniczących osiedli, kierownictwo 

gminy. Chcemy upamiętnić 20 lat Polski demokratycznej, niepodległej, wolnej, krótka sesja, 3 

punkty krótkie i spotkamy się na herbatę, kawę, żeby  porozmawiać o też i rocznicy samorządu bo 

to będzie 24 rocznica również samorządu terytorialnego. Infrastruktura drogowa. Największe 

zadania już są uruchomione. Jesteśmy po przekazaniu placu budowy największej inwestycji 

drogowej – modernizacja ulicy Kolonia. Wykonawca jest dobry. Mamy parę miesięcy czasu. Mam 

nadzieję, że Kolonia zostanie zmodernizowana i to będzie dobre połączenie w przyszłym roku 

równoległe do trasy E4 z Sędziszowem. I równocześnie najbardziej aktywny w zakresie 

budownictwa rejon zostanie dobrze połączony z E4. I w tym rejonie musimy się sprężyć i szybciej 

się przygotowywać z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. I to jest zadanie dla 

pana prezesa Środy i dla nas też. Wszyscy widzimy, że tam jest bardzo aktywne budownictwo 

mieszkaniowe, w obszarze Kolonii i na pograniczu z Sędziszowem. Przypominam, że na to zadanie 

dostaliśmy jako jedni z pierwszych 50% dotacji, po przetargu zostało ponad 700 tysięcy zł. Dziś 

decyzją Wysokiej Rady 400 tysięcy zostało przesunięte w drogi, 100 tysięcy w oświetlenie,  

w budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego, pozostałe środki w inne zadania. I  za tą decyzję 

dziękuję. Drugie zadanie, droga w Łączkach Kucharskich, Mostki, 2 kilometry 100 metrów, 

informowałem wcześniej, to zadanie kosztuje ponad 600 tysięcy zł, to będzie też kawałek dobrej 

drogi i skomunikowania dwóch przysiółków Poręby, Borki. Tam codziennie dowozimy dzieci, 

przewoźnikiem prywatnym, ale ten przewoźnik też z uwagi na stan drogi techniczny, też 

odpowiednie stawki w przetargu przekazywał i wszyscy inni, którzy uczestniczyli w tych 

przetargach bo tam się jechało jedynką, a dzieci skakały na każdym dołku. Będzie porządna droga. 

Remonty cząstkowe są zakończone. Ale wszędzie tam  gdzie wypadnie większa dziura na drodze 

asfaltowej reagujemy, zwykle jest tak, że w ciągu kilku dni tej dziury nie ma. Służby od dwóch, 

trzech lat  aktywnie działają, radzimy sobie z dziurami i przełomami na gminnych drogach. I na 

powiatowych też bo ostatnie dziury w Niedźwiadzie są połatane, myślę, że wszędzie już drogi 

powiatowe są w dobrym stanie. Ogłosiliśmy przetargi na parę zadań: droga Mała Zagórze 500 m 

ponad przebudowa głównie chodzi o odcinek drogi do szkoły, te płyty itd. z mini parkingiem, 

Niedźwiada Dziedzicówka prawie 350 m, Okonin boczna 280 m,  wszystko nawierzchnia 

asfaltowa, droga gminna Lubzina osiedle PKP 600 m, Brzezówka Skrzyszów wąziutka dróżka 600 

m, droga Ropczyce Chechły boczna to są 2 odcinki jeden 300 m drugi około 200 m, remont drogi 

gminnej w Ropczycach – Brzyzna Ogrodnicza 350 m. Również ogłosiliśmy przetargi na chodniki: 

na ulicy Leśnej, na dokończenie chodnika w Brzezówce do rzeki i w przygotowaniu, po dzisiejszej 

decyzji Wysokiej Rady, będzie przetarg, jeszcze powiat musi podjąć swoją decyzję na chodnik  

w Gnojnicy Woli i mamy w przygotowaniu gotowy projekt przetargu pod parking przy stadionie 

od Caritasu do Sanepidu. I pozostałe przetargi będziemy przygotowywać. Jest też ogłoszony 

przetarg na parking, objazd, wjazd do żłobka. To jest infrastruktura, która w roku ubiegłym nie była 

skończona. W przygotowaniu jest wjazd i infrastruktura komunikacyjna przy szkole w Gnojnicy 

Dolnej. To co w tamtym roku też przełożyliśmy na rok bieżący. Pozostałe rzeczy będą 

przygotowywane w kolejnych tygodniach i na następnej sesji znów będzie informacja. Zostało 

dowieszone po jednej lampie tam gdzie były uzasadnione sugestie z zebrań wiejskich – ulica 

Rzeczna sztuka, Sucharskiego sztuka, Lubzina dwie sztuki, Gnojnica Wola sztuka - po jednej 

lampie gdzie są warunki do podłączenia i gdzie to jest uzasadnione, chcemy wnioski z zebrań 

sołeckich i osiedlowych realizować. Zakupiliśmy ławki parkowe, będziemy wymieniać, zieleń jest 

nasadzana, zmieniana, koszona o te rzeczy próbujemy dbać jak zawsze. Wypłacamy dodatki 

mieszkaniowe. Co się da, lokalnymi siłami remontujemy – np. ta sala jest odświeżona, nasi 

pracownicy robót publicznych odmalowali, nowa wykładzina, dziękuję więc i Maciejowi Sikorze 
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za współpracę i kierownikowi referatu organizacyjnego z pracownikami za współpracę. Kończy się 

kadencja i dobrze jest po sobie pozostawiać porządek. To jest element tych działań. O drogach, 

ulicach, generalnie tyle, jeśli będą pytania to będziemy odpowiadać. Jeśli chodzi inne inwestycje, 

kubaturowe, infrastrukturalne to powiem tak, budowa szkoły w Niedźwiadzie największa 

inwestycja, można by powiedzieć, że prawie normalnie, trochę złagodzone są te napięcia, te różne 

kwestie sporne, to się jakoś cywilizuje i mam nadzieję, że uda się do końca roku ten obiekt 

wykończyć, oddać, pozyskać dotacje i je skonsumować bo one są podpisane tylko trzeba je wziąć. 

Chcielibyśmy jak tylko da się na później przełożyć budowę Radosnej szkoły przy tej szkole bo 

możliwe to jest nie wcześniej jak w październiku. Mam nadzieję, że zdążymy przed zimą i powyżej 

tam gdzie dzisiaj stoją obiekty dla pracowników budowy tam będzie stała Radosna szkoła. 

Przypominam, że prace trwają nad szczegółowym planem zagospodarowania. Byłoby dobrze we 

wrześniu, w październiku jak by się udało w tej kadencji zamknąć, żeby nie było później innych 

punktów widzenia i przystępować do konkretnych projektów technicznych i do wykupu. I w jakimś 

programie jak by było szczęście, udało się środki europejskie pozyskać to, to jest inwestycja 

wymagająca około trzech milionów zł. To trzeba rozłożyć na trzy, cztery lata jeśli tylko z własnych 

środków albo bić się o jakiś program. Jest bardzo ciężko w tej nowej perspektywie finansowania 

pozyskać środki na infrastrukturę, która by nas interesowała, czyli kanalizacje, drogi, wodociągi, 

obiekty sportowe, szkoły. Chyba Bruksela i nasi w Warszawie chcą tylko przeznaczyć na autostrady 

i kolej i lepiej żeby na nic innego. To jest niezgodne z naszymi od dołu oczekiwaniami, ze 

wszystkich stron płyną lamenty i próbujemy się dogadywać. To jest takie zadanie, gdzie gdyby 

Niedźwiada miała ten obiekt to byśmy mogli powiedzieć, wreszcie mamy obiekty oświatowe  

i sportowe na miarę potrzeb, oczekiwań tej wielkiej miejscowości. Do tego wszyscy zmierzamy 

ponad podziałami politycznymi. To się uda. Idzie wszystko uważam w dobrym kierunku, 

niezależnie od zmieniających się kadencji. Drugie zadanie największe, zbliżamy się do końca tego 

etapu – stadion. Mamy przed sobą szczegółowy plan. Też gdybyśmy go chcieli zrealizować to 

trzeba cztery, pięć lat. Tylko z naszych środków. Chyba, że też uda się wyrwać jakieś pieniądze 

europejskie, czy rządowe to byśmy przyśpieszyli. Jak nie to rozkładać to etapami na miarę 

możliwości. Pierwszy etap żeby były funkcjonalne i wykończyć pomieszczenia pod trybunami, 

drugi etap przykryć trybuny żeby deszcz, śnieg nie niszczył, jak się pod spodem wykończy. Dziś 

pod spodem tych pomieszczeń nie ma tylko wszystko jest pod nie przygotowane jeśli chodzi  

o infrastrukturę; prąd, woda, kanalizacja, fundamenty. Tylko wybudować i wykończyć.  

I rozbudowa ogrodzenia, chodniki, 2 hektary, które są do wykupu i budowa infrastruktury to jest 

wszystko na lata. Myślę, że to co w tej kadencji zrobiliśmy i dzisiejszą decyzją Wysokiej Rady to 

po pierwsze zabezpieczyliśmy tereny pod rozwój infrastruktury sportowej dla całego miasta na 

wiele lat. Tworzymy warunki do budowy nawet obiektu turystyczno-hotelowego, tworzymy 

warunki do budowy różnych obiektów sportowych, i kortów, i koszykówki, i siatkówki,  

i rezerwowego boiska o sztucznej nawierzchni i też centrum dużych imprez, trzeba tam jeszcze 

pobudować więcej, dróg, więcej parkingów, nie tylko ten parking, o którym była mowa, że mam 

nadzieję, że na dożynki będzie gotowy od strony Caritasu. To w dziedzinie sportu jest też pewnym 

wyzwaniem. Zrobiliśmy duży pierwszy krok, za te 2 miesiące na pewno zmodernizujemy stadion 

w sensie bieżni w sensie wszystkich skoczni, do kuli, do innych rzeczy i będzie wszystko 

estetyczne. Dziękuję pracownikom z referatu rozwoju gospodarczego wszystkim, na czele z panią 

kierownik Marią Bochenek i burmistrzowi Robertowi bo przykładają się żeby wszystko 

pouzgadniać, poukładać, nie stracić ani tysiąca złotych z przyznanych dotacji co jest też niezwykle 

ważne bo nie tylko jest trudne i ważne zdobyć dotację ale ją tak zrealizować żeby nie oddać ani 

jednego tysiąca. Inne zadania są rozpoczęte, ważne na ten rok – Lubzina OSP modernizacja 

przypominam koszt ponad milion 100 tysięcy, Brzezówka pierwsza kondygnacja prawie gotowa, 

prawie do góry. Podobnie jak już wspomniałem jesteśmy przygotowani z placami zabaw na 

Granicach do budowy, modernizujemy trochę zniszczony plac zabaw koło zespołu szkół nr 2. 

Bardzo w tym miejscu chciałbym podziękować dzisiaj Wysokiej Radzie, z okazji dnia dziecka 

zbliżającego się, dnia matki, który minął 2 dni temu, jest tydzień rodziny, teraz za decyzję, którą 

podjęliście w zmianach budżetowych, która pozwala skierować 400 tysięcy zł na budowę 
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pierwszego przy przedszkolu nr 2 na górce gdzie jest najwięcej dzieci, 186 dzieci, trzy, cztero  

i pięciolatków, największego placu,  profesjonalnego placu zabaw Radosnego przedszkola, nie 

tylko dla dzieci przedszkola ale całego osiedla. Mam nadzieję, że jako Rada zobaczymy to we 

wrześniu, warto będzie zobaczyć, nasz projekt siłami pracowników zrobiony i przy pomocy 

zewnętrznych usług, pójdzie do przetargu mam nadzieję w ciągu 10 dni i mam nadzieję, że przyda 

się dzieciom. Pewnie tak, to w przyszłym roku niech następny samorząd podejmie decyzję  

o podobnym placu zabaw na dole bo mamy też projekt gotowy i pozwolenie za miesiąc, półtora 

będzie i byłyby profesjonalne radosne place zabaw również dla przedszkolaków z pełną 

infrastrukturą i aż żal, że jesteśmy w takim wieku, że tylko naszym dzieciom, naszym wnukom 

może to służyć, a my mieliśmy to co mieliśmy – kołyski. Jestem emocjonalnie pod wrażeniem bo 

byłem na dniu dziecka i dniu matki w zespole szkół nr 2 na górce i dzieci i młodzież przygotowały 

profesjonalne widowisko obrzędowe, w którym były wiersze, śpiewy przypomnienie tradycji 

regionalnych, bo szkoła jest imieniem Seweryna Udzieli – regionalisty, jak to kiedyś było jak się 

masło robiło, jak się młodszego brata kołysało w kołysce, jak się piekło chleb, w żarnach mieliło 

itd.. Wszystko w atmosferze radosnej piosenki, śpiewu dzieci od przedszkola aż do klasy 

gimnazjalnej. Świetnie program przygotowany. Ale takie były czasy, że jeden musiał młócić 

cepami zboże w stodole, drugi z dzieci musiał mielić to wieczorem na paszę  

i na zacierkę na rano, ktoś inny robił masło, to była praca, to było wychowanie, wieczorem śpiewy. 

A dzisiaj budujemy Radosne szkoły bo taki jest czas. Z okazji dnia dziecka daliście Wysoka Rado 

piękny prezent naszym dzieciom i za to dziękuję bo dzieci z przedszkoli wiejskich takie place na 

miarę wielkości tych przedszkoli mają, mówię o Lubzinie, mówię o Gnojnicy Dolnej, mówię  

o Witkowicach. W mieście mieliśmy takie sprzed 20 lat, nieprzystające do tych wiejskich, więc 

poprawiamy się i jeszcze raz dziękuję. Inne rzeczy w zakresie inwestycji są w przygotowaniu. 

Wkrótce ogłosimy przetarg na projekt techniczny w przyszłości budowy wodociągu dla Łączek 

Kucharskich i Niedźwiady Dolnej. W przygotowaniu mamy też opracowanie projektu 

kanalizacyjnego dla Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli, to wkrótce ogłosimy. W przygotowaniu jest 

też Brzezówka za torami jeśli chodzi o kanalizację. Próbujemy się przygotować dość szybko  

w sytuacji gdy pojawią się środki ograniczone ale się pojawią na rozwój obszarów wiejskich  

z pieniędzy europejskich czyli na wieś pod wodociągi i kanalizacje, więc chcemy tu przyśpieszyć 

bo jeśli chodzi o miasto mamy pulę projektów technicznych z pozwoleniami na około 15 milionów 

i tylko czekamy czy będą na miasta jakieś pieniądze dotacyjne na kanalizacje czy nie, na dziś jest 

kiepsko, na dziś coś będzie ale też w wymiarze mniejszym niż nasze potrzeby, nie tylko naszej 

gminy ale wielu innych gmin. Chcę pochwalić się, że nasi współpracownicy z referatu pana 

kierownika Mariusza Wośko plus pan dyrektor Wojdon pozyskali poprzez wniosek z Ministerstwa 

Sportu ponad 500 tysięcy zł na pierwszy etap modernizacji basenu, który rozpoczniemy już w tym 

roku. Udział nasz musi być w tej samej wysokości. W tym roku chyba się składamy po 150 tysięcy, 

minister sportu z tych 500 tysięcy i my 150. I pójdzie elewacja basenu, odnowienie, ona ma już 15 

lat. Tak jak w każdym domu po 15 latach trzeba coś poprawiać, nie tylko elewację. Jesteśmy  

„o włos” od pozyskania na tenże obiekt dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

w wysokości ponad milion zł. „O włos” bo brakło parę punktów. Zostało złożone dobre odwołanie. 

Rozmawiamy, szukamy „kropki nad i”, zobaczymy. Tylko kilka punktów i byłoby milion zł dotacji. 

Jak by się udało rzutem na metę poprzez odwołanie to zdobyć bo jest możliwe, to mielibyśmy 

odremontowany w środku jeśli chodzi o technologie, urządzenia i na zewnątrz, basen i znowu by 

15 lat chodziło. To warto zrobić bo jeśli bym przypomniał ile rocznie korzysta dzieci, młodzieży  

i dorosłych to naprawdę to jest duża liczba. Naprawdę to jest dobra profilaktyka zdrowotna na lata 

oddziałująca. Uważam, że o takie obiekty trzeba dbać, trzeba naprawiać i modernizować i najlepiej 

jak się pieniądze na te modernizacje uda przynajmniej w 50% zdobyć. I drobne kwoty  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 16.800 dla jednostki OSP Mała, porozmawiamy,  

chyba kosztem Gnojnicy Dolnej, Gnojnicy Woli to się stało i poszły na rzeczy, które były 

trzeciorzędne. Zastrzegałem się podpiszę wnioski ale pod warunkiem, że te 2 ważniejsze będą i się 

okazało, że nie, że dostały dotację te mniej ważne, a te ważniejsze będziemy mieli mały problem 

ale musimy jeszcze porozmawiać, więc tutaj jest zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Małej 
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oraz selektywne alarmowanie dla OSP Łączek i Niedźwiady. Udało się pozyskać z Lidera 36 

tysięcy zł na odtworzenie trasy rowerowej, są 3 trasy po Ropczycach. One gdzieś jakby się 

zdezaktualizowały, trzeba je i fizycznie i promocyjnie odnowić. Bardzo się przydadzą te środki 

finansowe. 10 tysięcy mamy przyznaną dotację na wymianę co wcześniej zapowiadaliśmy wiat 

przystankowych w Niedźwiadzie co zrobimy wkrótce. To są drobne kwoty ale zawsze bardzo się 

przydające. Z dziedziny gospodarki przestrzennej ważna sprawa. Po czterech czy pięciu miesiącach 

braku skutecznych rozmów, negocjacji, udało się nam kupić ostatnią, niezwykle istotną, ważną 

działkę z tych dużych czyli 41 arów pod budowę bloków co umożliwi nam wycofanie spornego 

wniosku na pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do tego bloku, jakby części parkingów. 

Działkę kupiliśmy 41 arów, 247 tysięcy plus były zamiany, płacimy w trzech ratach, pierwszą ratę 

zapłaciliśmy, dwie następne do końca roku. Otwarta jest sprawa dla budowy osiedla blokowego. 

Teraz już tylko dokończyć projekt techniczny bloku, który jest na ukończeniu, pozwolenie na 

budowę tego bloku, wykonać to zadanie, na które mamy zabezpieczone w budżecie pół miliona 

złotych i sądzę, że w październiku pierwszy blok z tych dziesięciu koncepcyjnie tam 

zlokalizowanych mógłby być budowany i rozszerzamy miasto w tamtym kierunku. Próba też 

pozyskiwania w ten sposób do Ropczyc młodych rodzin żeby infrastruktura szkoły, przedszkola, 

żłobka funkcjonowała i żyła, by to się rozwijało. Ważny pierwszy krok dlatego jestem bardzo 

ucieszony, dziękuję kierownikowi Krzychowi, że dołożył starań negocjacyjnych, pomysłów, temat 

jest trudny, bo moglibyśmy go przerwać na rok, dwa, udało się go obronić. W oświacie wszystko 

idzie dobrze. Wypłacamy stypendia, 664 dzieciaki chodzące do szkoły podstawowej i gimnazjum 

otrzyma po 150 zł stypendium, w tym jest 20% środków naszych, reszta to pieniądze z budżetu 

państwa. Byłem w środę w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zabiegam o środki popowodziowe, 

zabiegam o środki na doposażenie, jeśli oddamy salę gimnastyczną na czas to jest koniec września 

ale mamy już tam jakiś upust w Ministerstwie Edukacji Narodowej czyli do końca października, to 

jest 100 tysięcy zł i warto o to też zabiegać. I zabiegamy o doposażenie świetlic i doposażenie  

6-latków, którzy pójdą do szkoły – świetlice raczej pewna decyzja 56 tysięcy zł i ta decyzja powinna 

przyjść wnet a pieniądze pewnie we wrześniu, a dofinansowanie 6-latków to może być  nawet 200 

tysięcy jak się wszystko dobrze poskłada, tego typu wnioski dyrektor zespołu oświaty 

przygotowuje, przedkłada i pilnuje bo to są też ważne środki finansowe. Inne sprawy. Arkusze 

organizacyjne w oświacie są zatwierdzone. Jesteśmy dziś już przygotowani organizacyjnie do 

nowego roku szkolnego od 1-go września do znowu następnego sierpnia. Jesteśmy po konkursie na 

stanowisko wakujące dyrektora przedszkola nr 1 na dole, dyrektorem została przez komisję 

wybrana pani mgr Renata Samson-Matysek, obecna nauczycielka klas od I do III w Niedźwiadzie 

Górnej, z dobrym doświadczeniem, będzie dobry dyrektor, tak uważam. Innych zmian nie było. 

Utrzymujemy w nowym roku szkolnym liczbę dzieci o 100 więcej z uwagi na 6-latki i po 

zatwierdzeniu zapisów dzieci do przedszkoli, w przedszkolach będzie mniej więcej ta sama liczba 

dzieci, ta sama w tolerancji plus 5, minus 5. Nie ma potrzeby żadnych zwolnień nauczycieli, wręcz 

odwrotnie pewnie dwóch, trzech nauczycieli do cyklu od przedszkola do gimnazjum będzie mogło 

znaleźć pracę od 1-go września. W oświacie u nas nie ma żadnych niepokojów. Co jest też 

pozytywne dzięki temu, że są dzieci, że może ich będzie trochę więcej mimo że z przedszkola  

6-latki zasilą szkoły, będzie 100 więcej w szkołach, to w przedszkolach tyle samo co teraz. To 

oznacza, że wchłaniamy do przedszkoli i to jest dobry trend. Pomoc społeczna. Wszystko jest 

dobrze ale na parę miesięcy niestety nie mamy dwóch kierowników najważniejszych w pomocy 

społecznej, nie ma pani kierownik Jordan i również kierownika zespołu do spraw rodzinnych więc 

stanowiska pełniących obowiązki powierzyłem pani Halinie Marć jako koordynatora pomocy 

społecznej i pani Urszuli Kot w zasiłkach rodzinnych. Informuję Radę żebyście wiedzieli jeżeli 

czasem rozmawiacie teraz, przez te najbliższych kilka miesięcy to żeby było wiadomo z kim.  

W miejsce pani Jordan pani Halina Marć, w miejsce pana kierownika Wiktora pani Urszula Kot. 

Wszystko inne jest dobrze. Decyzje obecnie podejmuję ja czy wiceburmistrz Maziarz. Tam jest co 

miesiąc bardzo dużo decyzji finansowych na znaczące kwoty, wiecie jakie, bo średnio wydajemy 

w zasiłkach rodzinnych ponad 700 tysięcy, w pomocy społecznej też jest to kwota zwykle koło 150 

tysięcy miesięcznie bo taki jest budżet roczny.  Jeśli chodzi o sport to oprócz inwestycji sportowych, 
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o których bardzo ogólnie mówiłem pan dyrektor Wojdon przy pomocy pracowników jak również 

pracowników robót publicznych zrobił pewne rzeczy już na stadionie – wymiana siedzeń przed tą 

sceną jakby zewnętrzną, odmalowane, porobione chodniki, to wygląda lepiej, chodzi o to, że jak 

resztę skończymy, pozbierają się wykonawcy to resztę pan dyrektor Wojdon z pracownikami 

dokończy i ten pierwszy etap będzie, myślę, że na koniec lipca estetyczny, względny, funkcjonalny. 

Dziękuję mu za to. Również w przygotowaniu jest malowanie niecek basenów zewnętrznych, byle 

dobra była pogoda, koszt samej farby około 15 tysięcy zł, a robimy to pracownikami robót 

publicznych i kadrą  centrum sportu. Ostatnio malowane było chyba z 5 lat temu i już nie trzyma. 

Wiele jest imprez sportowych, zwłaszcza teraz w tym okresie i dobrze. Jest wiele społecznej 

aktywności różnych tworzących się organizacji sympatyzujących - biegi, w ramach Dni Ziemi 

Ropczyc i nie tylko. Bardzo dziękujemy wszyscy z samorządu wszystkim działaczom, którzy 

wykonując różną pracę zawodową włączają się organizacyjnie by sympatie sportowe rozwijać, 

rozszerzać i zapraszać młodszych, starszych, mieszkańców naszej gminy do udziału. Sport to 

wielka profilaktyka zdrowotna. I tych różnych turniejów jest sporo, za co bardzo dziękuję 

wszystkim pracownikom centrum sportu. I żeby jeszcze udało się Błękitnym z ligi okręgowej 

przebić się do czwartej to byłby pełny sukces. Pierwszego trenera prezes odwołał, żałujemy, że 

pewnie o 2 mecze za późno i zgubiliśmy punkty. Teraz gra jest wzorowa, nienaganna ale punkty 

stracone na początku mogą spowodować, że braknie tych dwóch punktów, które są cenne, 

zobaczymy, jeszcze jest 4 mecze. Było święto bibliotekarza, z panem przewodniczącym Józefem 

Misiurą podziękowaliśmy pracownikom bibliotek, rozmawialiśmy, część pracowników dostała 

nagrody. Biblioteka dobrze spełnia swoją rolę. Wciąż staramy się poprawiać warunki pracy 

bibliotekarzy, dostępu do książki. Dziękuję za decyzję o wsparciu finansowym elektronicznego 

wprowadzania kart książkowych bo to jest 21 wiek. Walczymy żeby udało się ze środków 

europejskich, może w ramach ZIT-u Dębicko-Ropczyckiego, zrealizować projekt, który jest 

gotowy i czeka w szufladach z pozwoleniem na budowę – rozbudowa biblioteki. To byłaby baza 

na 21 wiek. Jeśli chodzi o Centrum Kultury, o kulturę to jest to szczególny czas, miesiąc maj  

i czerwiec, jest bardzo dużo różnych imprez, też był dzień działacza kultury, też była to dobra okazja 

aby podziękować pracownikom i też animatorom, i nauczycielom i typowym działaczom 

kulturalnym, którzy też realizują różne zawody czy są już na emeryturze ale włączają się w zespoły, 

w różne chóry itd. Sama orkiestra dęta i wszyscy członkowie orkiestry dętej są przykładem 

działaczy kultury bo trzeba dużo silnej woli żeby przychodzić 2 razy w tygodniu na próby, by 

niedziele zwykle teraz w tym okresie, piękne, ładne poświęcać nie rodzinie ale na różne wyjazdy. 

Ta orkiestra jest podstawą wielu różnych ważnych zdarzeń kulturalnych i świąt narodowych  

i buduje prestiż małego miasteczka jakim są Ropczyce. Za utrzymanie orkiestry na tym wysokim 

poziomie i szałamaistek, które tworzą razem formację, dziękuję i pani dyrektor Kiepiel i przede 

wszystkim panu Edwardowi Guzikowi dyrygentowi. W wymianie dyrygentów podniósł o stopień 

jakość i znaczenie tej orkiestry dętej. Bardzo się z tego cieszę bo kultura to nie obiekty, kultura to 

ludzie i formy artystyczne. Jeśli chodzi o pracę nauczycieli w dziedzinie kultury to jestem 

urzeczony, uważam, że pieniądze, które przeznaczamy od dwóch lat na zajęcia pozalekcyjne 

budujące formacje artystyczne w szkołach i przedszkolach, a przede wszystkim szkołach, to jest 

pieniądz świetnie zainwestowany w dzieci, nie boją się wystąpienia przed dużym audytorium 

koleżanek, kolegów, rodziców i innych, do mikrofonu, świetną pamięć niektórzy mają to jest 

wychwytywanie talentów. Czasem ktoś nie lubi matematyki, chemii ale ma świetne zadatki na 

talent w dziedzinie literatury, tańca, śpiewu i to trzeba szlifować, ktoś inny jest świetnym 

sportowcem, to trzeba wyłapać, dostrzec i kontynuować poprzez szkołę muzyczną poprzez takie 

występy. Widziałem występujące formacje młodzieży ze szkół średnich – fenomenalne. Jako radni 

byliście państwo na występie młodzieży od podstawówki do gimnazjum na 3 Maja, też program 

fantastyczny. Naprawdę mamy dobrych nauczycieli i zdolną młodzież, mówienie, że młodzież jest 

obecnie nijaka, nie taka jak myśmy byli, nie, ona jest lepsza niż myśmy byli kiedyś jako dzieci, 

oczywiście oni mają dużo lepsze warunki i lepszych mają nauczycieli. Uważam, że to jest dobry 

kierunek tego typu inwestowanie w oświatę i kulturę. Bo kultura to nie tylko Centrum Kultury ale 

również szkoły, przedszkola, szkoła muzyczna. To wszystko razem i ci animatorzy jedni grający  
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w kapelach rodzinnych, inni malujący, inni haftujący, inni w kołach gospodyń wiejskich 

przypominający o tradycji, nawet wypieki przeróżne  są też wytworem kultury. Pamiętajmy o tym 

bo za chwilę, w październiku będziemy przygotowywali budżet na przyszły rok i żeby też o kulturze 

i oświacie nie zapominać. Gdyby ktokolwiek chciał się zapoznać szczegółowo z pracą samorządu 

od miesiąca do miesiąca to te opracowania są dostępne dla dziennikarzy, bo radni to wszystko 

wiedzą. Dziękuję za włączanie się Wysokiej Rady w różnych działaniach, inicjatywach,  

w sołectwach, w osiedlach bo to jest ważne. Jeśli są grupy ludzi czy to dyrektorzy szkół, 

nauczyciele, czy środowisko rad osiedlowych, czy sołeckich, jeśli można to radni powinni tam być, 

uczestniczyć, zauważyć, docenić, taka jest nasza rola, wszyscy tworzymy samorząd i jeśli coś 

dobrego się dzieje, aktywnego, ktoś wkłada pracę i czasami nawet własne pieniądze to zauważmy 

to i doceńmy bo taka jest nasza rola.       

 

6. 

Informacje  Przewodniczącego Rady: W związku z oceną wykonania budżetu za 2013 rok, która 

będzie przedmiotem obrad kolejnej zwyczajnej sesji w miesiącu czerwcu  radni otrzymali już 

dokumenty dotyczące tej oceny tj. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oraz informację  

o stanie mienia gminy Ropczyce. Radni otrzymali też uchwałę RIO w sprawie wydania opinii na 

temat sprawozdania złożonego przez Burmistrza Ropczyc a także wniosek Komisji Rewizyjnej  

w sprawie absolutorium jak również bilans roczny czyli sprawozdanie finansowe. Ponieważ od 

doręczenia pierwszych dokumentów minął już dłuższy czas, gdyby komuś zaginęły dokumenty, 

radni mieliby problemy z przygotowaniem się do sesji, która najprawdopodobniej odbędzie się 11 

czerwca lub jeżeli ktoś chciałby uzupełnić brakujące dokumenty to należy zgłosić się do biura rady. 

 

Radny pan Piotr Raś – chciałem podziękować panu burmistrzowi i oczywiście pracownikom gminy, 

którzy byli zaraz po tej nawałnicy, po tym deszczu. Ludzie zostali poszkodowani jako mieszkańcy 

ale też jest kilku prawdziwych rolników posiadających około 20 sztuk bydła a może  

i więcej. Jednemu z rolników zalało 7 hektarów łąk, tego samego dnia musiał już kupić trawę  

u rolnika w Głobikowej. Widziałem, że kiedyś zbierał tą trawę, pełno kurzu, niszczy się maszyna. 

Oni nie chcą pieniędzy, chcą jakąś paszę, nie siano gdzieś zebrane, żeby komuś wygodę zrobić, 

żeby uporządkować pole dla dotacji. Może by Cukrownia w czasie kampanii jakąś ilość wysłodków 

przeznaczyła, należy sprawdzić jak ci rolnicy zostali poszkodowani. Rolnicy są tak poszkodowani, 

że oni zbierają na łąkach a nie są ich prawowitymi właścicielami, dzierżawią. Jest taka sytuacja, że 

oni sprzątają a ktoś inny bierze dotację. Czy nie można by opracować koncepcji zbiorników 

retencyjnych, to jest temat śliski, drażliwy. Wiadomo odkąd zaczęła się ta woda, od Osinianki, 

bardzo małej rzeki, która wpłynęła do Niedźwiadki i zrobiła duże szkody. Jeszcze nie była ujęta 

Malanka, na pograniczu Niedźwiada-Glinik, tam też zrobiło duże wyrwy. Byłem w gminie  

w Wielopolu, żeby naprawili most drewniany na Malance na łąkach. Stwierdzili, że gmina 

Ropczyce jest bogatsza od nich, żebyśmy to zrobili. Sprawdzaliśmy z panem Staszkiem Pankiem, 

że właścicielem tego mostu jest gmina Wielopole. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski – cieszy mnie fakt, że pan burmistrz tyle zadań wymienił, które 

są w realizacji w roku bieżącym. Dobrze będzie, jeśli wszyscy staniemy przy końcu roku  

i powiemy - zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Chciałbym poruszyć taki temat, chodzi  

o przyśpieszenie, nie wiem jak to fachowo nazwać, badań dotyczących punktów kopulacyjnych 

jeśli chodzi o knury, ponieważ inseminacja sztuczna nie zdaje egzaminów w postaci tego, że ilość 

prosiąt jest ograniczona. Natomiast punkty kopulacyjne, w niektórych miejscowościach czekają 

nawet 4 miesiące, żeby zbadać krew u danych knurów, żeby dopuścić do kopulacji. Tu jest taki 

problem i wniosek zasadniczy, żeby wystąpić do weterynarza powiatowego, który czuwa nad tym 

zjawiskiem. Dlatego bardzo proszę o tą interwencję. 

 

Radny pan Marek Fic – mam prośbę odnośnie punktów oświetleniowych, zgłaszaliśmy lampę przy 

parkingu przy szkole. Jest bardzo zasadne, aby ta lampa tam była, może podłączyć z sieci ze szkoły 
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ale najlepiej byłoby włączyć w oświetlenie przy drodze. Ostatnio przy pracach komisji wyborczej 

doszło do urazu jednej z członków komisji z powodu braku oświetlenia tego parkingu. Druga rzecz, 

mam prośbę bardziej do dyrektora oświaty, jeśli chodzi o radosną szkołę. Jest plac zabaw, jest 

radosna szkoła przy zespole szkół, godziny popołudniowe i weekendy jest to najlepszy czas dla 

rodziców i małych dzieci, żeby mogły z tego placu skorzystać ale niestety obiekt jest pod kluczem. 

Trzeba by było znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby mogli mieszkańcy z tego skorzystać. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – pan sołtys Raś sygnalizował mi już częściowo swoją 

dzisiejszą petycję telefonicznie. Rozmawialiśmy z wytwórnią pasz, poziom był warszawski, 

dyrektor Cargill-u nie jest władny do podejmowania takich decyzji, żeby pewne rezerwy paszowe 

scedować na tych rolników, którzy są hodowcami prawdziwymi. Miałem się nawet spotkać tu, 3 

dni temu z przedstawicielem Cargill na Polskę od spraw surowcowych. Do tego spotkania nie 

doszło, nie dojechał. Mam nadzieję, że jednak ta decyzja u nich zapadnie. Pomoglibyśmy wtedy 

tym rolnikom. Będziemy dalej naciskać. Natomiast dobrym pomysłem jest, żeby rozmawiać  

z Cukrownią, jeśli byłyby jakieś rezerwy suchych wysłodków, jeżeli nie ma, to przyrzeczenie  

w nowej kampanii dla nich na miesiąc październik, bo w zasadzie w październiku zaczyna się 

kampania. (Radny pan Stanisław Marć – suchych nie będzie, są tylko mokre ). Burmistrz Ropczyc 

– pan Bolesław Bujak cd. - zapewne jeszcze porozmawiamy z izbami rolniczymi. Ci nie rolnicy, 

którzy są prawdziwymi producentami, wiemy i w Niedźwiadzie sołtys wie którzy i w Małej, 

zapewniam, że będę w stanie im ulżyć w podatku, jak również innym, którzy mają po hektarze  

a woda wypłukała im ziemniaki, kukurydzę, zamuliła zboże, to w zasadzie do niczego się nie nadaje 

jak leży i przeszła fala. Informuję, że będę umarzał podatki ale będę to robił w oparciu o zgłoszenia 

wniosków, których rolnicy dokonali w ciągu 10 dni od tego zdarzenia do Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa bo każdy, kto złożył wniosek o dotacje bezpośrednie był do tego 

zobowiązany i to przez księży. Zwróciliśmy się do się do księży proboszczów tych trzech parafii, 

żeby ogłosili, że mają 10 dni czasu do zgłoszenia swojej nieruchomości, która uległa uszkodzeniu 

przez ten kataklizm wodny do Agencji. Agencja ma nam dać wykaz imienny rolników i na tej 

podstawie będę umarzał podatki, jeśli wpłyną, proporcjonalnie do kwoty, do powierzchni. Jeśli 

byłyby jeszcze jakieś podpowiedzi, żeby pomóc to jestem otwarty i oczekuję, jeśliby Wysokiej 

Radzie, radnym, sołtysom z tych miejscowości przyszły dobre sugestie to będziemy rozmawiali. 

Oczywiście z mostem na Malance nic nie zrobimy bo dzisiaj jest tak, że nie nasza droga, nie 

możemy wydać pieniędzy, nie nasz most, nie możemy wydać pieniędzy. Musi to Wielopole zrobić 

albo niech zabiega o pozyskanie pieniędzy na remont tego mostu, my też to robimy. Pan dyrektor 

Nowakowski, tak porozmawiamy, czy napiszemy wystąpienie i porozmawiamy z panią Oleś, 

Powiatowym Lekarzem Weterynarii jak to można przyśpieszyć. Pan sołtys mówi o tej jednej 

lampie, zastanowimy się jeszcze raz. To jest zwykle tak, że wnioski z wielu zebrań osiedlowych 

czy sołeckich po jednej lampie zawsze dotyczą lamp, które są trudne do posadowienia, potrzebny 

jest długi przyłącz albo są kosztowne, ale zgadzam się, że zasadne bo jest duży parking, duży plac, 

stawia się samochód i nie wiadomo, czy ktoś go nie porysuje. Korzystanie z placu zabaw - pan 

radny ma rację, taka dyspozycja była wydana dyrektorom, jeszcze raz ją bardzo jednoznacznie 

powtórzę na następnej naradzie z dyrektorami szkół, że te radosne szkoły mają służyć całej 

społeczności w sobotę, w niedzielę, też. Jak się zniszczą będziemy naprawiali, po to to jest. To jest 

nie tylko dla dzieci szkolnych w momencie w którym jest szkoła ale w sobotę i w niedzielę też. Tak 

to musimy ustalić, żeby z jednej strony szanować a z drugiej strony udostępnić. 

 

7. 

Przewodniczący Rady zamknął 53 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. 

 


