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Protokół Nr LVI / 14 

z LVI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 28 lipca 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. 13.15 –  15.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 56 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

 

2. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – mamy rozpędzonych bardzo wiele różnych 

inwestycji, które wymagają monitorowania z tygodnia na tydzień, każda zwłoka długości jednego 

miesiąca, jeżeli chodzi o termin realizacji może nam przysporzyć sporo kłopotu w jesieni, stąd też 

dziś w lipcu zwołanie sesji, jak też kilka propozycji zmian w dotychczasowym porządku obrad 

przedłożonym Wysokiej Radzie, które wynikają przede wszystkim z informacji z ostatnich dni, 

czy takich informacji, które pozwolą pewne inwestycje przyspieszyć lub je uruchomić nie 

wchodząc z realizacją w miesiąc listopad, z dwóch powodów. Zwykle listopad jest miesiącem już 

nie do prac inwestycyjnych a po drugie koniec kadencji, czwarty rok pracy rady, pewnie w oczach 

opinii publicznej tuż przed wyborami rozpoczynanie czy też kończenie niektórych inwestycji 

byłoby postrzegane jako wykonywanie inwestycji pod wybory, a tak nie jest. Jeśli dzisiaj 

mówimy, że niektóre nowe inwestycje warto jeszcze wprowadzić, bo jest pomysł na ich 

sfinansowanie to wymaga to decyzji rady, wtedy możemy spokojnie zakończyć je z końcem 

września, najpóźniej w pierwszych dniach października. Jest to jeszcze w dobrym, odległym 

terminie od pluchy jesiennej, listopadowej czy też kojarzenia tego, czy wiązania z wyborami 

jesiennymi. Zatem Wysoka Rado, bardzo proszę o rozważenie przyjęcia do porządku obrad 

najpierw autopoprawki do projektu 4.6., dotyczącego zmian w budżecie. Ta poprawka 4.6. 

dotyczyłaby Wysoka Rado takiego pomysłu, abyśmy dwie inwestycje sfinansowali z deficytu 

budżetowego, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w wysokości 411 000 zł. Pierwsza 

inwestycja to przyjęcie i podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu na modernizację basenu 

krytego, przyjęcie dotacji w wysokości 550 000 zł, z podziałem w tym roku 110 000 zł na typową 

termomodernizację zewnętrzną budynku ale pod warunkiem, że gmina z własnego budżetu 

również dołoży 110 000 zł. Aby skonsumować te 550 000 zł w przyszłym roku w budżecie musi 

być zapisana pozostała kwota czyli 430 000 zł. Wykonanie tego zadania wyglądałoby 

przyzwoicie, gdyby zostało zakończone do końca października - przygotować przetarg, 

przeprowadzić przetarg, podpisać umowę, wykonać prace. Gdybyśmy na przyszłej sesji  

w miesiącu sierpniu chcieli w tej sprawie podjąć decyzję byłaby ona trochę spóźniona o dwa, trzy 

tygodnie. Stąd dzisiejsza propozycja i propozycja druga związana również z deficytem   

w wysokości 300 000 zł, którego źródłem byłoby zaciągnięcie długookresowej pożyczki na 

dokończenie budowy sali gimnastycznej w Niedźwiadzie, rozbudowy szkoły i modernizacji 

przedszkola. Problem jest taki, że ta kwota, którą Wysoka Rada pamięta z przetargu nie 

obejmowała dokładanie wszystkich prac, które w toku robót, zwłaszcza modernizacyjnych  

i remontowych, po dokładnej analizie stanu technicznego wychodzą jako prace, które są 

konieczne do zlecenia, obok tamtego przetargu. Jednym z zadań bardzo widocznych i drogich na 

tej inwestycji jest budowa nowego szamba. To szambo byłoby najlepiej zasypać  
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i zlikwidować a obok wybudować nowe, wykonawca ocenia koszt budowy w granicach 180 000 

zł. Niechby to było 160 000 zł to jest to nowa pozycja, którą aby zlecić trzeba uzyskać zgodę rady 

na sfinansowanie i parę drobnych po kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, które dają tą kwotę 300 

000 zł. Przypominam Wysoka Rado, że już dołożyliśmy do tej kwoty z przetargu 150 000 zł, te 

300 000 zł wydaje się, że byłoby wszystko, żeby tą inwestycję zakończyć w miesiącu listopadzie, 

oddać do użytku ale głowy też nie dam, bo w miarę jak się kończy robota wychodzą do dyskusji 

jeszcze zawsze pewne elementy czy zrobić to czy tamto. Na przykład, gdy dzisiaj przekazaliśmy 

plac budowy do modernizacji przedszkola wychodzi na to, że posadzka w tym pomieszczeniu, 

gdzie dzieci wszystkie się znajdują, ta trzydziestka, która przychodzi na zajęcia na 8 godzin nie 

była brana pod uwagę do wymiany z tej posadzki betonowej poprzez skucie, położenie parkietu, 

czy parkietu listowego czy wykładziny, pewnie by to trzeba zrobić, to są nowe pieniądze.  

W szkole jest takich robót jeszcze kilka. Moim zdaniem ta propozycja jest bardzo ważna, bo 

pozwala referatowi, który to prowadzi nie wstrzymywać prac, nie komplikować przekładając 

różne roboty, bo roboty mają swoje procedury i swój czas w harmonogramie i trzeba by je robić. 

Pani Marysia wraz z inżynierami prowadzącymi tą inwestycję i koordynującym burmistrzem 

Robertem muszą wiedzieć na co mogą liczyć, czy mogą to zlecać. Według mojej oceny, po 

rozmowie też z wykonawcami łącznie z radcą prawnym i naszym gronem pracowników uznaję, 

że powinienem Wysokiej Radzie przedstawić tą propozycję. Ja nie chce proponować radzie, że 

zbieramy z każdej szufladki, z różnych wydatków po 10 000 zł, 20 000 zł możliwych 

oszczędności w tym roku i zbierzemy te 300 000 zł, by to zadanie zakończyć w tym roku, by nie 

oddać pieniędzy, które są w dofinansowaniu z dwóch różnych źródeł, tylko proponuję, taka duża 

inwestycja, która będzie kosztowała prawie 4 500 000 złotych to te 300 000 zł trzeba pożyczyć na 

parę lat i dołożyć, nie dusić tylko z własnych, dusząc różne inne wydatki nadmiernie, być może 

bez możliwości zaoszczędzenia w niektórych działach. Stąd propozycja, jeśli do tej pory była 

kotwica na 2012 rok, że nie zadłużymy się na złotówkę to dziś powiem zadłużmy się na te 400 

000 zł, zróbmy te dwa zadania, przejmijmy tą dotację na basen tak naprawdę na przyszły rok na te 

500 000 zł. To jest taki deficyt, który absolutnie pokryjemy z nadwyżki tego roku. Co roku było 

tak, że po ocenie sprawozdania za rok poprzedni te 500 000 zł – 600 000 zł nam zostawało.  

W tym roku, za ubiegły rok też nam zostało 650 000 zł i w następnych projektach będę 

proponował te pieniądze przeznaczyć generalnie na drogi bo takie były deklaracje i tak była 

stawiana sprawa, że jeśli w ciągu roku pojawią się gdzieś dodatkowe pieniądze to one pójdą na 

drogi i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, bo na przykład oświetlenie uliczne, budowany 

chodnik, kawałek modernizowanej ulicy, czy budowa drogi to nic innego tylko poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców. Stąd ja proponuję - będzie nadwyżka to z tej nadwyżki się spłaci te 

400 000 zł i dalej teoretycznie wyszlibyśmy za 2014 rok na zero a jednocześnie pozwalamy 

płynnie realizować najważniejsze zadania. Stąd, jeśli się z tym zgodzicie byłaby autopoprawka do 

projektu 4.6. a w szczegółach wtedy, kiedy pani skarbnik będzie ją przedkładała, jak będzie wasza 

wola wprowadzenia do programu to będziemy o tym mówić i będziecie mogli państwo pytać. 

Kolejna autopoprawka odnosiłaby się do projektu 4.8.. Wyszła drobna sprawa, gdzie mieliśmy  

w zmianach budżetowych zapisaną propozycję 15 000 zł, jakby zwiększenie wydatków na ujęcie 

wody pomiędzy Niedźwiadą i Małą dla zasilenia lokalnego wodociągu ale również pod potrzeby 

zaopatrzenia w wodę w tej rozbudowywanej, o czym przed chwilą mówiłem szkole i ośrodka 

zdrowia. Okazuje się, że wystarczy tylko 7 000 zł, żeby dołożyć do tej kwoty, którą mieliśmy, do 

tego odwiertu, natomiast 8 000 zł z tych 15 000 zł potrzeba nam, abyśmy całkowicie zamknęli 

temat dodatkowych robót na trybunach. Trybuny zostałby w tym tygodniu w czwartek całkowicie 

zakończone  z modernizacją bieżni, oddane do użytku i mamy temat finansowo i technicznie 

zakończony. To jest autopoprawka druga do projektu 4.8., o czym w szczegółach mówiłaby pani 

skarbnik. Kolejna autopoprawka dotyczyłaby projektu 4.9. i tak naprawdę to odniesienie się do 

pierwszej autopoprawki w zmianach budżetowych 308.000 zł. Chodziłoby o to, aby  

w wieloletniej prognozie finansowej zaznaczyć, że jeśli będzie zgoda Wysokiej Rady na 300.000 

zł pożyczki na dokończenie budowy szkoły w Niedźwiadzie Dolnej, to musimy to zapisać  

w wieloletniej prognozie finansowej i autopoprawka by to załatwiała. Jeśli będzie zgoda na te 
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8.000 zł, dołożyć do zadań dodatkowych na trybunach sportowych, mówimy w skrócie o tym 

zadaniu to zamykamy całkowicie ten temat w wieloletniej prognozie, tą autopoprawką by się 

znalazła ta sprawa i temat byłby tą autopoprawką całkowicie zamknięty. Teraz projekty uchwał 

związane po części z tym, co przed chwilą powiedziałem ale pierwszy projekt uchwały 4.10., 

kolejny następujący po projektach, które mamy w programie, dotyczyłby odpowiedzi rady 

miejskiej na skargę złożoną przez spółkę P4. Spółka ta uważa, że uchwalając szczegółowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Brzezówka – Czekaj nie uwzględniliśmy możliwości 

lokalizacji przedporników telekomunikacyjnych, czyli budowy wież z sieciami antenowymi. My 

uważamy, że uwzględniliśmy, wojewoda tą naszą uchwałę zaakceptował i odpowiedź nasza jest 

do ich sprzeciwu negatywna i to na tym etapie tyle a pan kierownik Krzych w szczegółach, jeśli 

pozwolicie wprowadzić będzie ten projekt uchwały wyjaśniał. Projekt 4.11., prosiłbym  

o zapisanie w tym projekcie zmian w wykonaniu wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

który to projekt uwzględniałby jeszcze raz tą kwotę 300 000 zł na rozbudowę szkoły i też środki 

finansowe na trybuny sportowe. Projekt 4.12. dotyczyłby zmiany zakresu wieloletniego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego – 8 000 zł na trybuny sportowe. Każdy projekt zmian jest 

dwukrotnie jeszcze powielany jako wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne. Przedostatni 

projekt uchwały, który prosiłbym o wprowadzenie to zmiany w budżecie. Te zmiany w budżecie 

dotyczą nowego tematu, którym byłaby ustalona już do końca kwota nadwyżki za ubiegły rok  

w wysokości 650 000 zł. Tą nadwyżkę trzeba by traktować jako środki pochodzące z naszych 

różnych rachunków bieżących, które możemy uruchomić jako środki do podziału na zadania, 

oczywiście z nazwą deficyt ale to deficyt czysto teoretyczny dlatego, że nie pożyczamy w banku 

tych 650 000 zł tylko uruchamiamy pieniądze, które mamy na kontach jako pozostałość przede 

wszystkim za 2014 rok. Te 650 000 zł, jeśli byłaby wola Wysokiej Rady wprowadzić do budżetu 

tegorocznego byłyby wydatkowane po stronie wydatków generalnie na bezpieczeństwo publiczne, 

czyli na drogi, oświetlenie, współfinansowanie realizacji odbudowy skutków popowodziowych 

m.in. proponuję, by 250 000 zł z tej kwoty zostało przeznaczone na budowę chodnika  

w Pietrzejowej przy ulicy Szkolnej, o co pan radny Kazimierz od 4 lat się dopomina. 150 000 zł 

musimy dołożyć do Kolonii, gdyż kwota przyznana nam przez wojewodę ze środków budżetu 

państwa jest pomniejszona właśnie o taką kwotę z uwagi na zakres prac, które wykraczają poza 

dopuszczalne roboty. Proponujemy budowę oświetlenia z tych środków finansowych  

w Niedźwiadzie, wedle kwoty wynikającej z przedmiarów to około 98 000 zł, to jest środek 

Niedźwiady. Proponujemy chodnik na Czekaju, proponujemy modernizację ulicy bocznej Asnyka. 

To są te kwoty, które zawierałby się w ramach tych 650 000 zł. Ostatni projekt 4.14. wiąże się 

Wysoka Rado z tym, że jeśli byłaby zgoda na pierwszą autopoprawkę tych 300 000 zł dołożonych 

do zadania inwestycyjnego szkoła w Niedźwiadzie Dolnej to te środki musiałby pochodzić  

z zaciągniętego kredytu i ten projekt uchwały dotyczyłby właśnie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu w wysokości 300 000 zł i jego spłatę. Myślę, że wyczerpałem wszystkie autopoprawki  

i nowe projekty. Przepraszam bardzo, że zbyt chaotycznie, jeszcze ostatnie uzgodnienia były 

czynione na 5 minut przed sesją. W szczegółach bardzo dokładnie będzie wyjaśniała pani 

skarbnik, będzie możliwość dopytywania dokładnie o co chodzi, jeśli ten mój opis był chaotyczny 

i nie wszyscy go rozumieją.   

 

Przewodniczący Rady – jeszcze jedna propozycja zmiany w dzisiejszym porządku w punkcie 

przed sprawozdaniem pana burmistrza proponowałbym punkt, w którym zostanie 

przeprowadzona dyskusja nad propozycją, którą Wysoka Rada otrzymała, dla upamiętnienia roku 

kanonizacji Jana Pawła II. Jest to tablica pamiątkowa, głównie chodzi o treść, która znajdzie się 

na tej tablicy. Tablica, która prezentowana jest na tych materiałach jest to tablica poglądowa,  być 

może zostanie w tej formie w jakiej jest, być może zostanie coś zmienione, natomiast głównie 

chodzi nam o treść jaka zostanie umieszczona na tej tablicy. Nad tą treścią będziemy się chcieli 

zastanowić i przedyskutować, czy taka treść Wysokiej Radzie odpowiada, czy będą jakieś 

propozycje zmian do tej treści. Wzięło się to z tego, że 14 wrzesień to dzień, w którym ta tablica 

powinna zostać umieszczona na Sanktuarium w Ropczycach. Na sierpniowej sesji byłoby to zbyt 
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późno. Odbędzie się to poprzez aklamację, nie będzie projektu uchwały. Rozmawiałem z panem 

mecenasem, jeżeli wprowadzalibyśmy to projektem uchwały musiałby zostać spełnione jeszcze 

bardziej skomplikowane wymogi dotyczące tej tablicy, musiałby być opracowany konkretny, 

ścisły projekt tej tablicy, a ponieważ środki, które będą wydatkowane na tą tablicę będą 

pochodziły z promocji, nie są to środki duże, bez podejmowania uchwałą tego przedsięwzięcia 

możemy swoją aprobatę wyrazić dzisiaj i to nadałoby bieg całej sprawie.  

Jeszcze jedna zmiana w porządku obrad, gdy zaczną się projekty uchwał wraz z autopoprawkami, 

które pan burmistrz wprowadził, czyli przed projektem 4.6. proszę przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o zwołanie posiedzenia komisji w celu zaopiniowania wprowadzonych projektów 

uchwał. Przy tej okazji przerwy być może klub PiS chciałby zebrać się w sprawie tablicy 

pamiątkowej i przeprowadzić własną dyskusję.  

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za - 16 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 16 głosów, przeciw–0, wstrzymujących się–0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z 55 sesji.  

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.zmian w podziale gminy Ropczyce na okręgi wyborcze,  

4.2.dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,  

4.3.ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, 

4.4.przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków,  

4.5.zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na lata 2015, 

4.6.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.7.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce 

na koniec 2014 roku, 

4.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.9.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

4.10. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjętą uchwałą  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 12/1/2013 

obszaru: w Brzezówce – w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz w Ropczycach – w rejonie ulic: 

Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej – Etap I, 

4.11.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, 

4.12.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, 

4.13.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok, 

4.14.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce 

na koniec 2014 roku. 

5.Dyskusja nad propozycją upamiętnienia roku kanonizacji Jana Pawła II. 

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

7.Interpelacje i zapytania.  

8.Zamknięcie sesji.  
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3. 

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z 55 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 16 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w podziale gminy Ropczyce na okręgi 

wyborcze – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska.  

Projekt uchwały dotyczy zmian w podziale gminy Ropczyce na okręgi wyborcze. Zmiany 

polegają na tym, że zmienia się granice okręgu wyborczego nr 10 Osiedle Brzyzna poprzez 

przyłączenie części ulicy Mickiewicza od numeru 116a do numeru 118W, za wyjątkiem numeru 

118. Zmienia się granice okręgu wyborczego numer 16 Osiedle Witkowice poprzez odłączenie 

części ulicy Mickiewicza, czyli tych numerów, które wcześniej przeczytałam 116a do 118W za 

wyjątkiem 118. Rada Miejska jest zobligowania do dokonania takich zmian w podziale gminy na 

okręgi wyborcze ze względu na to, że przy zmniejszeniu liczby ludności na terenie Osiedla 

Brzyzna według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. przy zachowaniu jednolitej normy 

przedstawicielstwa współczynnik przeliczenia mandatów zmniejszył się do 0,49, co powoduje, że 

osiedle zostałoby pozbawione mandatu. Na komisjach było to bardzo szczegółowo wyjaśniane.  

 

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

na posiedzeniu w dniu 23 lipca br. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oznaczone  

w porządku obrad dzisiejszej sesji 4.1., 4.2. oraz od 4.5. do 4.9. wraz z poprawkami, które na 

posiedzeniu komisji omówił i uzasadnił pan burmistrz i pani skarbnik oraz projekt w sprawie 

zmiany w wieloletnim przedsięwzięciu inwestycyjnym. 

 

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

gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2014 r. pozytywnie 

zaopiniował projekty uchwał na 56 sesję rady miejskiej a to projekty: 4.1., 4.2., 4.4. dzisiejszej 

sesji oraz projekt uchwały wprowadzony dzisiaj przez pana burmistrza w sprawie rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

 

Uchwała w sprawie zmian w podziale gminy Ropczyce na okręgi wyborcze została podjęta przy: 

za – 16 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 

pan Józef Drozd. 

§ 1. 1. Ustala się dopłatę do 1m3 wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 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  01.09.2014 roku do 31.12.2014 roku. 2. 

Ustala się dopłatę do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do 

oczyszczalni ścieków przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 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 01.09.2014 

roku do 31.12.2014 roku. § 2. Dopłata do wody zostanie przekazana dostawcy wody -  

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach na podstawie rozliczenia ilości 

doprowadzonej wody i odprowadzanych ścieków do grupy odbiorców usług - gospodarstw 

domowych objętych programem „ Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie Gminy Ropczyce. 

 

Uchwała w sprawie dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych została 

podjęta przy: za – 16 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 

XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za 

warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu 

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli – Przewodniczący Rady – 

pan Józef Misiura. 

Projekt dotyczy ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały, ponieważ pierwotna uchwała została 

zmieniona trzykrotnie – istnieje obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego. Ogłaszając tekst 

jednolity nie wprowadza się nowych zmian – a wprowadza się do tekstu pierwotnego zmiany 

wynikające z poszczególnych uchwał zmieniających. Zmiany dotyczyły w paragrafie 1 tego 

projektu uchwały Nr XLVI/545/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwały Nr XLVI/495/13 z dnia 23 

grudnia 2013 r. oraz uchwały Nr LII/560/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. Obwieszczenie o którym 

mowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radny pan Dariusz Skórski – drobna sugestia, uwaga. W załączniku można by zamieścić w tytule 

tekst jednolity, będzie się wtedy wyróżniało. Czytałem wcześniej projekty i nie bardzo 

wiedziałem o co chodzi. Jak będzie pisało w załączniku tekst jednolity będzie wiadomo, że jest to 

nowa uchwała o zmianach. Może pan radca się wypowie.  

Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Ropczycach – pan Jerzy Pasela – wydaje mi się, że nie 

powinno się tego robić. Zamieszcza się obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego do którego 

załącznikiem jest sama treść uchwały.  

Radny pan Dariusz Skórski – do regulaminu się później sięga bez uchwały i to się będzie myliło  

z tym poprzednim regulaminem. 

Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Ropczycach – pan Jerzy Pasela – wydaje mi się, że nie 

powinno się tego zamieszczać. Ewentualnie później już powołując się na samą treść tego tekstu 

można powoływać się na tekst jednolity uchwały. 

 

Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli została podjęta przy: za – 16 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Proponuje się przyjąć projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na 

uzasadniony wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach z dnia 

16.06.2014 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ropczyce na okres 

od dnia 29 sierpnia 2014 r. do dnia 28 sierpnia 2015 r.  

 

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta przy: za – 15 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 
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4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie 

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

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków 

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

finansowych w łącznej kwocie 1 077 443,04 zł na nowy projekt pod nazwą „Remont krytej 

pływalni w Ropczycach”. Źródłem pokrycia zobowiązań będą w poszczególnych latach 

następujące źródła: w 2014 roku w kwocie 221 971,87 zł, które zostaną przeznaczone na 

realizację zadania - środki z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 110 900, 

00 zł, środki przeznaczone z planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku – 111 071,87 zł.  

W budżecie 2015 roku realizacja zadania będzie występowała w wysokości 855 471,17 zł. 

Źródłami finansowania będą środki z dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 

427 800,00 zł oraz dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych  

i od osób fizycznych  w wysokości 427 671,17 zł. Projekt uchwały upoważnia Burmistrza 

Ropczyc do zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 

przekraczających granice wydatków określonych w budżecie gminy Ropczyce na 2014 rok. 

Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do podpisania umowy dotyczącej zaciągnięcia wyżej 

wskazanych zobowiązań. 

 

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

na lata 2015 została podjęta przy: za – 16 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Przerwa w obradach ogłoszona w celu odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej i zaopiniowania 

wprowadzonych projektów uchwał. 

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok 

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały, łącznie z przedstawioną autopoprawką dotyczy zmian w budżecie gminy na 

2014 rok. Zwiększa się w budżecie gminy dochody w kwocie 302 964,00 zł. Zmniejsza się 

również dochody o kwotę 192,00 zł. Tabela nr 1 przedstawia zwiększenia dochodów oraz 

zmniejszenia. W grupie zwiększeń po stronie dochodów występują kwoty dotyczące jednostki, 

która realizuje zadnia z zakresu pomocy społecznej na różnego rodzaju świadczenia i zasiłki. 

Również są tutaj dochody zwiększające kwotę dotacji dla OSP na zakup selektywnego systemu 

alarmowania do miejscowości Niedźwiada i Łączki Kucharskie, również środki na realizację 

programu prewencyjnego OSP otrzymane z PZU. Kwota dochodów 57 000 zł na budowę  

i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększenie dochodów o kwotę 110 900 

zł, są to środki na zadanie inwestycyjne „Remont krytej pływalni w Ropczycach”. Zwiększa się 

wydatki łącznie z autopoprawką na kwotę 718 035,87 zł. W grupie zwiększenia wydatków 

znajdują się zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe. Po stronie zmniejszeń dochodów 

i wydatków 192 zł, jest to rozliczenie dotacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej. Tabela numer 2 

przedstawia poszczególne zwiększenia po stronie wydatków na jednostkach realizujących 

poszczególne zadania. Wprowadza się również po stronie budżetu gminy Ropczyce deficyt  

w kwocie łącznie z autopoprawką 411 071,87 zł. Jako źródło finansowania deficytu ustala się 

kredyty bankowe. Zwiększa się również planowane przychody z budżetu gminy o kwotę 

411 071,87 zł. Zwiększa się również limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

na sfinansowanie planowanego deficytu z tego na: deficyt związany z realizacją projektu 

realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „Remont krytej 

pływalni w Ropczycach” w wysokości 111 071,87 zł oraz deficyt związany z realizacją zadania 

pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem…”  

w wysokości 300.000 zł. 

 

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

na posiedzeniu podczas przerwy w obradach wszystkie projekty uchwał w sprawach 
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budżetowych, finansowych zaopiniowała pozytywnie to jest: od 4.5. do 4.14. w tym autopoprawki 

i projekty od 4.11. do 4.14.. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 16 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku – Skarbnik Gminy – pani 

Beata Malec. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego jest następnym krokiem 

dotyczącym zaciągnięcia kredytu długoterminowego na tak zwany deficyt, który wcześniej był 

zawarty w uchwale. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 111 071,87 zł na pokrycie 

deficytu na wydatki inwestycyjne gminy na zadanie „Remont krytej pływalni  

w Ropczycach”. Spłata kredytu nastąpi w 2015 roku. Zobowiązanie zostanie pokryte z dochodów 

własnych Gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Wybór 

banku zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego. Projekt uchwały upoważnia Burmistrza Ropczyc do podpisania umowy  

z bankiem wyłonionym w trybie przetargu. Upoważnia się również burmistrza do podpisania 

weksla in blanco dla banku wyłonionego w przetargu i do podpisania oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji. Okres na który ustala się powyższe zabezpieczenie przypada na okres spłaty kredytu na 

2015 rok.  

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 

Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku została podjęta przy: za – 16 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 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok dotyczy 

przeniesienia planowanych wydatków budżetowych i majątkowych w wysokości 116 800 zł. 

Zwiększenia wydatków i zmniejszenia przedstawia tabela nr 1, która przedstawia poszczególne 

przesunięcia między wydatkami, które są realizowane przez poszczególne jednostki w trakcie 

realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Tutaj została wprowadzona autopoprawka dotycząca 

zmiany w zapisach zadania inwestycyjnego. Następuje zmiana w zapisie „Zaopatrzenie w wodę 

terenów wiejskich”, wcześniej była propozycja uchwały - zwiększenie o 15 000 zł. Po 

autopoprawce zostaje kwota 7 000 zł, 8 000 zł zostaje przesunięte na zadanie „Odbudowa trybun 

stadionu sportowego w Ropczycach”. 

 

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

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

 

4.9. 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. Wcześniej 

podjęte uchwały dotyczące dwóch zadań, które są w wieloletniej prognozie skutkują tym, że 

zapisy w wieloletniej prognozie finansowej muszą być zawarte, więc łącznie z zapisami 

autopoprawki wprowadza się zapis zwiększający limity wydatków na zadaniu Odbudowa trybun 

o 8.000 zł i Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie o 300.000 zł. Wieloletnia prognoza 

finansowa przedstawia zwiększenie deficytu gminy Ropczyce. 

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

przy: za – 15 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 



9 

 

4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa w związku z podjętą uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr 12/1/2013 obszaru: w Brzezówce – w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz  

w Ropczycach – w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej – Etap I – Kierownik 

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

Projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, w związku  

z podjętą uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 

12/1/2013 obszaru: w Brzezówce – w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz w Ropczycach – w rejonie 

ulic: Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej – Etap I. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

złożone w dniu 21 lipca br. przez P4 Sp. z o.o. uznaje się za nieuzasadnione i odmawia się jego 

uwzględnienia z powodów faktycznych i prawnych wskazanych w uzasadnieniu niniejszej 

uchwały, stanowiącej jej integralną część. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Ropczyc. W piśmie złożonym w dniu 21 lipca spółka wezwała radę miejską do usunięcia 

naruszenia prawa w związku z uchwaleniem planu miejscowego w Ropczycach. Z treści wezwania 

wynika, że uchwała w sprawie planu uniemożliwia lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowych. Odnosząc się do przedstawionych 

zarzutów należy stwierdzić, że Art. 46. 1. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług  

i sieci telekomunikacyjnych brzmi: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może 

ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania 

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna  

z przepisami odrębnymi. Zapisy w uchwale w sprawie uchwalenia planu miejscowego dotyczące 

telefonii komórkowej, znajdujące się w §4 ust.8, pkt 7, lit. c, są następujące:  „dopuszcza  się  lokalizację  

stacji  bazowych  telefonii  komórkowej  w terenach  oznaczonych  na  rysunku planu  symbolami  U,  

U.PG,  UC,  P  i P.PG  na  konstrukcjach  budynków,  dla  których  nie obowiązują ustalenia dotyczące 

wysokości w zapisach szczegółowych zawartych w   Dziale III dla ww. terenów.” Ww. zapis nie 

ustanawia żadnych zakazów zlokalizowania inwestycji z zakresu łączności publicznej, a jedynie 

wprowadza pewne ograniczenia, co nie jest zabronione ustawą  o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych. Uchwała w sprawie planu miejscowego została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, co powoduje, że Wojewoda Podkarpacki uznał tę uchwałę 

za zgodną z prawem. 

  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjętą 

uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 

12/1/2013 obszaru: w Brzezówce – w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz w Ropczycach – w rejonie 

ulic: Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej – Etap I została podjęta przy: za – 16 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 pod nazwą Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz  

z doposażeniem bazy edukacyjnej. Zwiększa się zakres rzeczowy wykonywania przedsięwzięcia 

o kwotę 300 000 zł obejmujący wzmocnienie podbudowy drogi dojazdowej drenażu 

zabezpieczającego przed zalaniem wodami opadowymi  nowobudowanej izolacji fundamentów. 

Tutaj Wysoka Rado proszę o poprawkę w punkcie pierwszym. Przez pomyłkę wprowadziłam 

nazwę zadania Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach. Zakres rzeczowy jest taki 

jak teraz przeczytałam, po zmianie Rozbudowa Zespołu Szkół i ten zakres podbudowy drogi. 

 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego 

została podjęta przy: za – 16 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego 

Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego 

pod nazwą Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach. Zwiększa się zakres rzeczowy 

wykonywania tego przedsięwzięcia o kwotę 8 000 zł, który obejmuje wykonanie niezbędnych 

robót na wykonanie przebudowy wjazdu od ul. Sportowej do bieżni. W konsekwencji zmian 

zwiększa się również wysokość nakładów na tym zadaniu do kwoty 4 327 334,22 zł.  

 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego  

została podjęta przy: za – 16 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.13. 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. Zwiększa się wydatki 

budżetu o kwotę 650.000 zł, wydatki bieżące 407 000 zł i majątkowe 243 000 zł. W tabeli numer 

1 są przedstawione kwoty z podziałem środków. Kwoty na drogi publiczne gminne - zwiększenie  

337 000 zł, na ulicę Kolonia zwiększenie 150 000 zł, na dział usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych na usługi remontowe 70 000 zł oraz zwiększenie na budowę nowych punktów 

oświetleniowych 93 000 zł, w łącznej kwocie 650 000 zł. Skutkiem zwiększenia wydatków jest 

zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy Ropczyce o kwotę 650 000 zł.  Źródłem 

sfinansowania zwiększonego deficytu ustala się wolne środki jako nadwyżka środków 

pieniężnych na  rachunku bieżącym budżetu Gminy Ropczyce. Zwiększa się również planowane 

przychody o kwotę 650 000 zł. Poszczególny podział przychodów przedstawia tabela nr 2  

w przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok została podjęta przy: za – 16 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku – Skarbnik Gminy – pani 

Beata Malec. 

W związku z podjętą wcześniej uchwałą dotyczącą zwiększenia planowanego deficytu 

wprowadza się projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

planowanego deficytu na koniec 2014 roku. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 

300 000 zł na wydatki inwestycyjne Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Spłata 

kredytu nastąpi w latach 2015-2020. Zobowiązanie zostanie pokryte z dochodów własnych 

Gminy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Wybór banku zostanie 

dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W projekcie uchwały upoważnia się 

burmistrza do podpisania umowy z bankiem, który zostanie wyłoniony w trakcie postępowania. 

Upoważnia się burmistrza do podpisania weksla in blanco oraz oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji. Okres zabezpieczenia weksla i oświadczenia przypada na okres spłaty tj. na lata 2015 

do 2020.  

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 

Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku została podjęta przy: za – 15 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 1. 

 

5.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Wysoka Rada otrzymała stosowny projekt tablicy  

i treści, jaka na tej tablicy ma być umieszczona. Zapytał czy ktoś do tej treści ma jakieś uwagi, 

sugestie.   
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Radny pan Witold Darłak - z Klubem Prawo i Sprawiedliwość dyskutowaliśmy na przerwie na 

temat tego projektu. Generalnie jak najbardziej popieramy to, chociaż jest to jedna z mniejszych 

form. Można było bardziej doniośle i okazale naszego rodaka wyszczególnić ale możemy taką 

tablicę przyjąć, z treścią zgadzamy się. Jest propozycja, oczywiście pod dyskusję, czy można by 

było dopisać ewentualnie „W roku Kanonizacji samorząd i mieszkańcy Ropczyc”. To jest taka 

sugestia klubu.  

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź - popieram stwierdzenie kolegi radnego Witolda, mogłoby tak 

pozostać, tylko dodałbym, żeby zastanowić się nad nadaniem nazwy ulicy Jana Pawła II na 

terenie naszego miasta w przyszłości.  

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - popieram ten jeden wyraz, który Przewodniczący 

Klubu PiS sugeruje. 

Przewodniczący Rady - czyli tu wprowadzamy: samorząd i mieszkańcy. Z uwagi na to, aby była 

to kolegialnie podjęta decyzja poprosił o głosowanie nad tym projektem, który zostanie wdrożony 

do realizacji. Został tu podany 14 wrzesień, po dyskusji będzie sprecyzowany, być może, że to 

będzie 12 wrzesień. Kwestia daty nie ma tutaj znaczenia, najważniejsza jest treść, która została 

uzgodniona wspólnie. Przeprowadził głosowanie nad zaproponowaną treścią tablicy 

upamiętniającą rok kanonizacji Jana Pawła II. Zaproponowana treść tablicy została przyjęta przy: 

za – 16 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

  

6. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Nie chciałbym na wakacjach zamęczać informacją  

o wszystkich działaniach związanych z pracą od ostatniej sesji, która prowadzona jest przez urząd 

miejski, wszystkie jednostki organizacyjne, bo opracowanie to liczy kilkanaście stron, więc nie 

będę go czytał, nie będę go też w szczegółach omawiał ale gdyby ktokolwiek na tej sali, 

zwłaszcza przedstawiciele mediów, prasy, chcieli sięgnąć do tego opracowania to będzie  

w dyspozycji biura Rady Miejskiej i Referatu organizacyjno-obywatelskiego. Natomiast 

chciałbym żeby Wysoka Rada miała trochę więcej czasu  w następnym punkcie pytania i sugestie. 

Niemniej jednak kilka zdań na temat tych spraw, które decydują o rozwoju miasta i gminy. Otóż 

w okresie wakacyjnym bardzo intensywnie trwają prace na wielu już rozpoczętych zadaniach 

inwestycyjno-gospodarczych. Gdybyśmy je podzielili umownie na kwestie związane z działem 

dróg, transportu tu mam na myśli wszystko i chodniki, i oświetlenie uliczne, i ulice, i drogi  

i następnym działem budownictwo kubaturowe i sieciowe to bym powiedział, że w zasadzie 

rozpędziliśmy te zadania, które były zapisane w budżecie uchwalonym na ten rok i te, które 

doszły, są w toku, te największe są zaawansowane jeszcze niespełna w połowie, największe to 

Kolonia jeśli chodzi o transport, również przekazaliśmy plac budowy na drugie zadanie też 

znaczące i duże to budowa ulic i parkingów pod nowe osiedle blokowe na ulicy Mehoffera. To 

zadanie otworzy nowe osiedle blokowe, sądzę, że bardzo ważne bo będzie widoczne, że w tej 

kadencji samorząd nie tylko dyskutował, nie tylko mówił o potrzebie tworzenia mieszkań dla 

młodych rodzin ale i pokaże, że realizacja tego projektu, tego zadania po czterech latach jest 

możliwa. Ulica i odwodnienie jakby określi teren i umożliwi wejście kolejnej spółce z budową 

bloku. Kolejny temat, który będzie przed nami to wytrasowanie ulic na scalonym terenie 26 

hektarów i tematy z tym związane, o czym będę mówił na następnej sesji, sierpniowej. Zadania 

drogowe, te które były rozpoczęte najwcześniej, te większe są już ukończone tak jak budowa 

drogi o nawierzchni asfaltowej Borki Chechelskie – Łączki Kucharskie, to najdłuższy odcinek, 

zmodernizowany w tym roku 2 kilometry 100 metrów i 2 krótkie łączniki i wiele dróg  

z przetargów jest uruchomionych i ulic i mam nadzieję, że wszystko to do końca sierpnia będzie 

wykonane. Bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za zgodę na przyśpieszenie o 3 tygodnie procedury 

związanej z włączeniem do budżetu środków, o których dzisiaj postanowiliśmy bo to umożliwi 

znowu kolejne zadania w tych miejscowościach, w tych osiedlach, które do tej pory nie miały 

przydzielonych zadań nawet po jednym czy to chodnikowym czy modernizującym dojazd, ulicę, 

drogę, to w najbliższym czasie uruchomimy i tak by było, że opanowalibyśmy wszystkie 

miejscowości i wiejskie i osiedlowe jeśli chodzi o zadania transportowo-drogowe. Jeśli chodzi  



12 

 

o oświetlenie ulic to dla wiadomości, zwłaszcza przewodniczących osiedli i sołtysów przypomnę, 

że mamy w tym roku 5 zadań, które chcemy zrealizować z zakresu oświetlenia ulicznego: ulica 

Zielona, oświetlenie całej tej ulicy do Strażackiej to jest teraz w chwili obecnej w budowie, 

również została podpisana umowa na budowę oświetlenia pomiędzy Gnojnicą Dolną a Gnojnicą 

Wolą to też dość duży odcinek, zrobiony jest zakres oświetlenia na osiedlu Za stadionem między 

CPN a stadionem, i mamy pozwolenie na budowę jeśli chodzi o oświetlenie domów poza 

obwodnicą (jak to mówimy na wysokości obecnego tu pana radnego Mariusza Pilcha) to też 

pójdzie do realizacji i mocą dzisiejszej uchwały pójdzie do realizacji budowa odcinka łączącego 

dotychczasowe oświetlenia w Niedźwiadzie, tak że zamknęlibyśmy całą Niedźwiadę, jak tam 

pisze kosztorys w granicach 90-ciu paru tysięcy, pewnie po przetargu, czy po zleceniu będzie 

kwota trochę niższa, więc na jeszcze jakieś opracowania projektowe tych środków finansowych 

wystarczy. Wymieniliśmy 5 słupów  oświetleniowych na alei księdza dr Zwierza naprzeciw 

kościoła od poczty do ronda koło sióstr zakonnych tak że powiększamy obszar centrum miasta,  

w którym jest dekoracyjne oświetlenie by służyło również i na zimę pod oświetlenie uliczne  

i rozszerzamy ładniejszy wizualnie wygląd miasta. Na pewno na przyszły rok samorząd ma już 

podomykane projekty pod następne oświetlenia i Wysoka Rada wie, które to tematy, tak że co 

roku jakby z wyprzedzeniem o jeden rok przygotowujemy projekty techniczne i zabiegamy  

o pozwolenie. Nie będę przypominał o modernizowanych budynkach komunalnych, o projektach, 

które pozwolą w przyszłym roku być może uzyskać środki zewnętrzne, uruchomić remonty, 

modernizacje budynków, obiektów komunalnych, socjalnych. W okresie ostatniego miesiąca 

zwolnione 2 lokale mieszkalne socjalne w bloku rotacyjnym przydzieliliśmy dwóm samotnym 

matkom wychowującym samotnie dzieci, to też dla nich znacząca pomoc. Jeśli chodzi o rozwój 

naszej gminy, jeśli chodzi o budownictwo kubaturowe to inwestycja bardzo widoczna i bardzo 

ważna, realizowana w ciągu jednego roku – stadion wraz z przebudową bieżni i elementów 

lekkoatletycznych jest prawie gotowy, razem z trybunami, sądzę, że jeszcze jakiś tydzień i firmy  

z tego rejonu wyjdą, plus parking dla tego stadionu, służący również i Sanepidowi i Weterynarii. 

To jest razem pewnie około 5 milionów złotych, duże zadanie, zrealizowane uważam sprawnie, 

szybko, nie bez oczywiście problemów, z zamkniętym też ponownie uchwalonym  szczegółowym 

planem zagospodarowania dla tego terenu, wojewoda opublikował to 16 lipca, tak że wszystko 

gra od strony prawnej, zdążyliśmy przed decyzją na użytkowanie i oczekujemy tylko tych 

ostatnich dokumentów. Tak jak zapowiedzieliśmy rok temu na dożynkach, że przebudujemy  

i zapraszamy wszystkich żeby to zobaczyć, dotrzymamy słowa, 2 tygodnie przed dożynkami 

będziemy gotowi. Dziś raz jeszcze z panem przewodniczącym przypominamy i zapraszamy 

wszystkich tu obecnych, że 17 sierpnia dożynki. Jak one będą wyglądały to  zależy od państwa 

sołtysów, przewodniczących osiedli, jak się uda zorganizować serce tych dożynek bo tym sercem 

zawsze są  wieńce i zespoły dożynkowe, reszta to jest otoczka i logistyka. I na pewno tą otoczkę  

i logistykę jak zawsze przygotujemy dobrze ale to serce będzie w tym nowym otoczeniu i nie bez 

problemów bo już nie da się wjechać ciągnikami, nie da się wjechać zaprzęgami konnymi na 

bieżnię stadionu, to już troszeczkę zgubi urok. Całe zadanie w pierwszym etapie jest, przed 

samorządem Ropczyc w następnych latach kolejne etapy jeśli taka będzie wola następnej rady, 

następnego samorządu, to etapami te obiekty sportowe powinny być dalej wykańczane i mogą 

lepiej służyć młodzieży i nie tylko.  Niedźwiada Dolna mamy problemy trochę, dzisiejsza decyzja 

absolutnie pomoże pani Marii Bochenek w podejmowaniu szybciej decyzji. Wykonawca jest jak 

każdy widzi najtańszy, więc najtrudniejszy, bo bardzo spektakularnie dopracowuje wszystkie 

szczegóły żeby tylko dodatkowo zdobyć jakieś pieniądze i nie ponieść za dużych strat. Ale mam 

nadzieję, że wszystko się dobrze skończy i że też w ciągu jednego roku od rozpoczęcia chyba  

w połowie listopada fundamentów pod salę gimnastyczną oddamy cały ten obiekt do użytku.  

Z pewnością ucieszą się dzieci bo nie będzie drugiej zmiany głębokiej, bo na teraz tam jest 9 sal 

dydaktycznych, zmodernizowane przedszkole, sala gimnastyczna, to jest dużo. Przy tej szkole 

bardzo się prosi szukać terenów pod parking bo nie ma, warto by rozważyć działania związane  

z negocjacjami kupna działki naprzeciw, działki dziś rolnej, ale już w przygotowywanym planie 

przestrzennego zagospodarowania z przeznaczeniem pod te funkcje. Tak jak i w Gnojnicy Dolnej 
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gdzie oddaliśmy rozbudowaną szkołę budujemy teraz otoczenie, parkingi z jednej strony,  

w przyszłym roku pewnie uda się to skończyć i to będzie dopiero zamknięta całość. Lepiej idzie 

niż w Niedźwiadzie, bo z mniejszymi problemami modernizacja domu strażaka w Lubzinie  

i budowa budynku wielofunkcyjnego jak to nazwaliśmy w Brzezówce, etapy tegoroczne powinny 

być bez poślizgów czasowych oddane i przed nami kolejne decyzje. I to są zamykane tematy w tej 

kadencji, które były oczekiwane przez lokalne społeczności, o których się mówiło i w ostatnim 

roku wdrażane do realizacji. Podobnie sporo zrobiliśmy w zakresie placów zabaw przy szkołach, 

pozostała Niedźwiada Dolna z opóźnieniem, a mamy gotowe Granice, mamy zmodernizowany 

plac zabaw przy zespole szkół na górce i rozpoczęty duży piękny plac zabaw przy przedszkolu nr 

2 na górce, jak go skończymy to chciałbym żeby rada wsiadła w autobus, gdzieś we wrześniu, 

pojechała, zobaczyła, żeby państwo radni mieli w świadomości takiej wizualnej te obiekty. Bo 

przy szkołach to widzicie, bo każdy przy szkołach w swojej miejscowości ma, większe, mniejsze, 

w zależności od liczby dzieci w klasach od I do IV, ale dla przedszkoli to będzie pewien 

ewenement. Czy w przyszłym roku samorząd powinien budować taki plac zabaw na dole to po 

oglądnięciu tego i porozmawianiu z rodzicami, będą przyszli radni mieli dobrą wiedzę. Uważam, 

że to jest bardzo wdzięczne zadanie inwestycyjne samorządu na koniec tej kadencji; coś dla 

dzieci, dla ich radości. I zakończona prawie budowa ujęcia wody w Lubzinie. Niezwykle ważny 

element inwestycyjny, bo po pierwsze gdyby były susze, w tym roku takich okresów nie ma, 

odpukać, to mamy zabezpieczoną wodę nie tylko dla Lubziny i Brzezówki ale dla całego miasta. 

To ujęcie zabezpieczy w granicach 26 do 28 metrów sześciennych wody na godzinę, zbiornik 

duży 300 m3 i  możliwość podania wody na południe gminy czyli na Przymiarki. Sądzę, że w tym 

tygodniu, jeśli nie to w przyszłym ogłosimy przetarg na projektowanie wodociągu dla Łączek i do 

Niedźwiady Dolnej. I wszystko będzie pod przyszły okres unijny jeśli zdążymy uzyskać stosowne 

pozwolenia, co będzie zależało tylko od ludzi, od właścicieli nieruchomości w tym terenie,  

w jakiej procedurze pozwolą nam uzyskać zgody na wejście w teren, w ich nieruchomości, w ich 

pola, w ich działki z budową tego wodociągu. Mielibyśmy poprzez to ujęcie wody zabezpieczoną 

wodę byle tylko wybudować ciągi wodociągowe i ta woda już jest. To bardzo ważne zadanie, tym 

bardziej, że 75% środków żeśmy otrzymali z Unii Europejskiej. Wiele projektów kończymy, 

robimy; to nie tylko uzbrojenie terenu Pod pałacem,  wreszcie dobiliśmy chyba do końcówki,  ale 

również kończymy i pozwolenia już są w drodze na inne obiekty kanalizacyjne; dla Brzyznej, dla 

Granic, dla ulicy Zielonej, Kolonia jest gotowa. Teraz w zasadzie czekamy na okres składania 

wniosków o środki finansowe. Jak z tym będzie, to trudno, bo program regionalny operacyjny dla 

Podkarpacia nie został jeszcze przez Brukselę zatwierdzony, spodziewamy się, że może to 

nastąpić za trzy, cztery miesiące, a więc pierwsze przygotowywanie wniosków przyszły rok, 

przyszła rada ale sądzę, że te same zespoły ludzkie w urzędzie, więc pracownicy do tych tematów 

się przygotowują, z pewnym wyprzedzeniem bo wiadomo co jest ważne. Połowa wakacji,  

w szkołach nie ma kapitalnych większych remontów, są drobne remonty, głównie siłami 

powiedzmy szkół, tych środków, które mają w dyspozycji. Złożyliśmy 2 wnioski do ministerstwa 

edukacji; na Witkowice, na Chechły, zobaczymy czy otrzymamy środki finansowe, to chodzi 2 

razy po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że na remont obiektów 

zewnętrznych przy zespole szkół nr 2 wydaliśmy 60 tysięcy, że budujemy te 2 obiekty też 

Radosne szkoły – Granice i w Niedźwiadzie Dolnej w październiku, że przedszkole to 460 tysięcy 

złotych na plac zabaw, że w tamtym roku było zmodernizowanych 6 obiektów oświatowych i że 

idą bardzo poważne inwestycje oświatowe; Niedźwiada Dolna i końcówka Gnojnicy Dolnej bo 

120 tysięcy złotych wszystkie prace wykończeniowe w tym roku kosztują  to i tak jest duży 

wysiłek gminy w kierunku inwestycji oświatowych poprawiających bazę. Teraz kupujemy 

wyposażenie dla szkół w zasadzie każda szkoła w sierpniu zostanie wyposażona od 20 do 10 

komputerów oraz tablice interaktywne. Kończymy etap dostarczania do 50 domów dla dzieci 

komputerów z oprogramowaniem, z oprzyrządowaniem, jest szansa, że jeszcze 16 lub 18 

dodatkowo dzieci czyli rodzin też z pozostałych środków takie komputery będzie miało zakupione 

w okresie trochę późniejszym z oszczędności. Na wakacjach również sfinansowaliśmy w ¾  

wyjazd dzieci z terenów, które objęły powodzie Mała, Niedźwiada, Łączki, z innych 
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miejscowości też były dzieci – 40 dzieci do Myczkowiec. Bardzo dziękuję parafii, księdzu 

proboszczowi, księdzu Arturowi, że zaangażowali się we wspólną imprezę z Centrum Kultury,  

w centrum miasta, która pomogła sfinansować udział własny jakby na wyjazd tych dzieci, koszt 

tych 40 dzieci po 500 zł za 2 tygodnie wczasów w Myczkowcach w ośrodku caritasowskim 

rodziców dzieci nie kosztował nic, przejazdy sfinansowała gmina autobusem szkolnym. Też 20 

dzieci z rodzin wielodzietnych i objętych ostatnio ulewnymi deszczami pojechało nad morze na 

kolonie w Mrzeżynie. W niektórych szkołach, na wakacjach są okresy półkolonii gdzie dzieci 

mogą przyjść. Ale nade wszystko dzieci korzystają z basenów otwartych, z basenów krytych,  

z obiektów sportowych, basen latem gdy są upały, a dużo dni było takich lipcowych, pięknych – 

to jest najlepsza forma, najlepsza propozycja dla dzieci, opłaty nie są drogie bo obejmują cały 

dzień czy tyle godzin ile dziecko chce, uważamy, że te bilety są niezmienne od paru lat, nie są to 

koszty, które przekraczają granice możliwości. Przy tej okazji raz jeszcze dziękuję Wysokiej 

Radzie za to podejście społeczne do rodzin wielodzietnych, wzmocniliśmy jakby przywileje dla 

rodzin wynikające z Karty 3+, karty samorządowej. Spodziewałem się, że propozycja 

prezydencko-rządowa będzie bogatsza, ona jest propozycją bardzo wizerunkową, tam tak 

naprawdę oprócz teatru, kin, imprez artystycznych za wiele pomocy dla rodzin nie jest kierowane, 

tak naprawdę gdyby nie karta samorządowa to rodzice pewnie nie bardzo byliby z rodzin 3+ 

zainteresowani udziałem w tym wielkim projekcie ogólnonarodowym. Myślę, że ulga 10% do 

wody, do kanalizacji plus ulga do opłat za przedszkole i u nas na basen itd. to już jest jakaś 

propozycja, która może miesięcznie takiej rodzinie przynieść kilkadziesiąt złotych ulgi. Następny 

samorząd jeśli uzna za stosowne może rozwijać te tematy. My zapisaliśmy w tej uchwale wejście 

ulgi na wodę i ścieki od 1 września bo jeszcze jest pytajnik czy nadzór wojewody zatwierdzi tą 

uchwałę, bo tu jeszcze możemy mieć drobne obawy. Nie będę rozwijał tematów związanych  

z innymi działami. Dodam tylko, że w ostatnich dniach w Ropczycach na zajęciach 

warsztatowych był zespół pieśni i tańca z Chicago, zespół się nazywa Polonia, ma kilkadziesiąt lat 

swej historii, pracy, prowadzą go panie,  kilkadziesiąt lat temu wyjechała szefowa, założycielka, 

kierowniczka z Polski. Ta młodzież wspaniale kultywuje kulturę, język, tradycje polskie, w tych 

rodzinach się mówi po polsku, świetnie mówią po polsku, znają polską literaturę, znają polską 

historię, byli bardzo zadowoleni z pobytu przez 4 dni w Ropczycach, wczoraj był ich koncert 

finalny, spotkanie przy kolacji z pracownikami domu kultury, bardzo dziękuję pani dyrektor 

Teresie Kiepiel i współpracownikom, że stworzyli dobry klimat i organizacyjnie, logistycznie nie 

będziemy się wstydzić jeśli po przyjeździe do Chicago na forum Klubu Przyjaciół Ziemi 

Ropczyckiej w Chicago czy na związku klubów polskich powiedzą, że byli w Ropczycach  

i opowiedzą jak byli przyjęci. Również z panem przewodniczącym przyjęliśmy tą młodzież tutaj, 

pięknie młodzież była przygotowana, ładnie się zachowała, wszyscy przyszli w strojach, w upał, 

czego nie oczekiwaliśmy. Porozmawialiśmy ponad półtorej godziny, wszyscy byli bardzo przejęci 

pobytem w Rzeszowie, w Ropczycach, uważali, że jest to najpiękniejsze miasteczko jakie 

widzieli. Pewnie dużo w tym było dyplomacji ale też chyba i uroku bo jest ładny okres gdy się 

zrobi 2 kroki poza miasto to widać jeszcze bujną przyrodę, jeszcze widać i te zboża, mówili,  

zwłaszcza starsza pani, że zawsze kiedy przyjeżdża do Polski to chce ruszyć trochę w wieś  

i zobaczyć falujące łany różnych zbóż, kwiaty kwitnące w zbożach, oczywiście śpiew ptaków i tą 

różnorodność, której na wsi amerykańskiej się nie zobaczy; setki hektarów pól, uprawa jedna, 

takiego drzewostanu, jak tu, co miedza to drzewo, ptaki tam nie zobaczy, bociana chodzącego 

przy rolniku, który kopi kopki siana tam nie zobaczysz – to jest Polska, więc bardzo była 

rozrzewniona ta starsza pani, tej młodzieży przekazywała tą Polskę by zawsze ją tam w Ameryce 

nosili w sercach i byli zawsze ambasadorami polskości, bo oni są obywatelami amerykańskimi. 

Myślę, że jeśli parę groszy wyłożyliśmy na ich pobyt w Ropczycach to przyczyniliśmy się do tego 

żeby Polonia amerykańska kultywowała język i polską kulturę za granicą, a to dla Polski jest 

ważne. Inne sprawy i inne czynności to państwo uczestniczycie w nich aktywnie, wiecie co się 

dzieje w zakresie i sportu i innych wielu imprez organizowanych przez nasze placówki kultury.  

W innych dziedzinach wszystko idzie dobrze. Problemy kadrowe, to Wysoka Rada wie, mamy  

w pomocy społecznej i szefowa i kierownik są w stanie chorobowym, mamy nadzieję, że 
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kierownik wkrótce wróci, pani kierownik trochę dłużej będzie się leczyła, to jest trochę 

trudniejszy stan, w chwili obecnej też chory jest nasz kolega przewodniczący komisji, taka jest 

kolej rzeczy pracujemy, angażujemy się, jesteśmy pełni życia i chorujemy jak przyjdzie choroba, 

wszyscy czekamy na naszych współpracowników, że wrócą i że będą razem z nami dalej ważne 

sprawy realizować, liczymy, że tak będzie. Jak będą pytania i wnioski będziemy odpowiadać.                   

 

7. 

Radny p. Edward Marć – Dziękuję panu burmistrzowi za nową nawierzchnię asfaltową na drodze 

gminnej w Łączkach Kucharskich w kierunku Borków Chechelskich 2,1 kilometra tej drogi, jak 

również za 2 około 100-tu metrowe odcinki asfaltowe od tej drogi prowadzące do zabudowań. 

Przy jednym z nich  zostało wykonane ujęcie wód stokowych okratowanymi korytkami 

betonowymi. Przy dużych opadach rozwiązanie to spełnia swoją rolę, a wykonanie jest 

estetycznie. Dziękuję również panu burmistrzowi za podjęcie decyzji o budowie wodociągu  

w Łączkach Kucharskich. Mieszkańcy w Łączkach pytają czy w tym roku jest szansa na budowę 

dalszego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łączkach Kucharskich. Serdecznie 

dziękuję panu burmistrzowi za pomoc finansową dla rodziny z Łączek Kucharskich, w której 

żona i matka zginęła w katastrofie samochodowej na autostradzie w Niemczech koło Drezna. 

Otrzymana pomoc finansowa od pana burmistrza jest dla nich teraz bardzo ważna i potrzebna.  

 

Radny p. Kazimierz Niedźwiedź – Wspomnę jeszcze dodatkowo, o czym mówiłem, żeby 

pomyśleć kiedyś o ulicy Jana Pawła II. I przypomnę, co kiedyś było uzgodnione, mamy teraz 

modernizację ulicy Kolonia, prace w tej chwili trwają, ta ulica z jej odgałęzieniem, które biegnie 

pod górkę w kierunku krzyża milenijnego na tak zwanej Wesołej i tam były kiedyś uzgodnienia  

o czym można w tej chwili zapomnieć albo przegapić sprawę, mianowicie były uzgodnienia za 

poprzedniego kierownika, który odszedł już, teraz mamy nowego pana kierownika, uzgodnienia 

były żeby koło tego krzyża powstał mini parking, żeby ta sprawa nie została przegapiona bo to 

jest sprawa dosyć istotna. W tej chwili roboty trwają, żeby później nie trzeba było przerabiać, 

tylko już pamiętać o tej sprawie i robić bo to zostanie na zawsze, żeby samochody stanęły, niezbyt 

wielki ten parking ale uzgodnienia były i żeby to wdrożyć w życie.  

 

Radny p. Witold Darłak – Jest propozycja od mieszkańców Ropczyc, ponieważ mamy w tym roku 

okrągłą rocznicę Powstania Warszawskiego 70-tą żeby może zorganizować jakąś uroczystość. 

Oprócz Powstania Listopadowego i Styczniowego, myślę, że można to powstanie określić jako 

ogólnonarodowe. Będzie to w niedługim czasie, taka propozycja żeby coś tam zorganizować, 

jakieś nabożeństwo, jakąś taką uroczystość i uczcić tych, którzy w tym powstaniu brali udział. 

Drugi temat mam odnośnie koszenia poboczy. Wiem, że tych dróg gminnych, które są  

z nawierzchnią asfaltową przybywa, nie wiem jak to do końca jest ale nie wszystkie pobocza przy 

tych drogach są koszone, chodzi mi o tą moją drogę Na grabowego, jakby tam się dało chociaż 

raz w roku, teraz takie wysokie trawy, przekosić to pobocze, wiem, że droga wąska ale ładnie by 

to wyglądało i estetyczniej by było. Widać, że droga jest gminna, na gminnym utrzymaniu,  

w zimie w porządku ale gdyby jeszcze można było przekosić.  

 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – Może temat nie jest aż tak istotny i ważny, ale może na 

przyszłość, może dla nowej rady. Ponieważ nie było komisji kultury i oświaty dlatego chciałbym 

zwrócić dzisiaj szczególną uwagę pod adresem panów burmistrzów i może należałoby to omówić 

na innych gremiach. Pierwsza sprawa to jest organizacja dożynek. Być może jestem w błędzie ale 

wydaje mi się, że dożynki to pokazanie dorobku kultury środowisk a zatem całej gminy, a nie 

pobożne wszelkiego rodzaju życzenia. Ponadto jeśli jest dyscyplina dożynkowa, to każde 

środowisko powinno się trzymać określonej dyscypliny dożynkowej ponieważ przegląd zespołów 

pieśni i tańca bardzo długo trwa i jest to w zasadzie niepożądane moim zdaniem i ludzi również, 

siedząc na trybunach, często słyszę negatywy. Więc dlatego wydaje mi się, że należałoby zwrócić 

uwagę a w szczególności tym osobom, które przeciągają występy artystyczne i proszą a jeszcze 
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sto, a jeszcze tysiąc, a jeszcze milion i tak dalej. Tak mi się narzuciło dzisiaj, aby na to zwrócić 

uwagę pana burmistrza. Druga sprawa, która również jest na późniejszy termin ale obserwując  

i będąc na różnych uroczystościach w szkołach, a zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego, 

szkoły w zasadzie nie mają środków finansowych dotyczących nagradzania uczniów za 

osiągnięcia ponieważ rady rodziców nie mają możliwości zarobkowania a komitety rodzicielskie, 

tam gdzie jest tradycja w szkołach tam jest utrzymany i są składki i właśnie z tego są wyróżniani 

uczniowie. Natomiast tam gdzie nie było takiej tradycji to pozostaje ta młodzież ze świadectwem 

z paskiem, idzie do domu i tyle. Jest bardzo dużo uzdolnionej młodzieży, posiadającej wysokie 

osiągnięcia, bo mają 5,4, mają 5,3, mają 5,2. Są to pracowici uczniowie i uczennice. Czy by nie 

wartało się zastanowić nad stworzeniem przy gminie dodatkowego funduszu stypendialnego albo 

nagrodowego dla wyróżniających się uczniów, którzy mają osiągnięcia w informatyce, czy inne, 

żeby ich wyróżnić na szczeblu gminy. Jeśli byłoby to kiedyś możliwe, należałoby to 

przeanalizować. Podziękowanie za  prace, które robią się na Brzezówce będę składał troszkę 

później, będzie okazja również w naszym środowisku na zebraniu. Robi się dość dużo w tej 

chwili, jestem zadowolony chociaż wieś była opóźniona w niektórych sprawach to sądzę, że  

w przyszłej kadencji, będzie jeszcze bardziej widziana Brzezówka, z zakresu rozwoju 

infrastruktury. Sądzę, że dziś mi pan burmistrz nie odpowie ale zastanowić się warto nad tymi 

problemami.  

 

Burmistrz p. B.Bujak – odpowiedzi na interpelacje i zapytania: Pan radny Edward Marć pyta  

o chodnik w Łączkach Kucharskich. Na dzień dzisiejszy, jeszcze dzisiaj będąc w urzędzie 

marszałkowskim z panią skarbnik, podpisywaliśmy kolejne porozumienie finansowe, pytałem 

wicedyrektora jak z tym chodnikiem, czy wchodzi to jako program dodatkowy pod następną radę, 

następna rada jest chyba 30, na razie nie ma takiego tematu, może na radzie sierpniowej. Bardzo 

aktywnie włączył się w proces wsparcia pozyskania środków finansowych dla współinwestycji 

lub pełnej inwestycji przez samorząd wojewódzki pan poseł Kazimierz Moskal i pan senator 

Zdzisław Pupa, mam nadzieję, że będą w stanie przeforsować budowę tego chodnika, mam 

nadzieję, że to się uda. Mieszkaniec Łączek w związku ze śmiercią tragiczną żony otrzymał 

zasiłek celowy w wysokości tysiąc złotych. Jest to i mało i dużo, mało jak na potrzeby tej rodziny, 

ale nie jest to mało jeśli chodzi o możliwości gminy bo zasiłki celowe pochodzą tylko i wyłącznie 

z dochodów podatników, a gdybyśmy pana sołtysa zapytali ile to jest to pewnie 3 gospodarstwa 

domowe przez cały rok muszą cały podatek wpłacić żeby był  tysiąc. Zawsze w takich sytuacjach 

apeluję o samoistną pomoc by się organizować, czy rada parafialna, czy inna grupa, żeby 

dobrosąsiedzka pomoc pozwoliła łatwiej przejść tej rodzinie przez ten kryzys. Pan Kazimierz 

Niedźwiedź mówi by nadać ulicy imię Jana Pawła II. Zostawimy to już następnemu samorządowi. 

Też jestem za, ale uważam, że święty, papież powinien mieć godziwą ulicę, nie mamy na razie 

takiego pomysłu, z czasem być może się okaże, że fragmentom obwodnicy jako drogom 

wewnętrznym bo obrosną dookoła obiektami, instytucjami, firmami warto nadać imię bo to 

powinna być ważna ulica, jakaś boczna, gdzie daleko lepiej nie. Lepiej wyrazić to tak jak dzisiaj 

przez aklamację, bo tak trzeba to nazwać jednogłośnie postanowiliśmy uhonorować ten czas 

kiedy Jan Paweł II został świętym. Łącznik koło krzyża mini parking. My bazujemy na 

dokumentach. Pierwszy raz słyszę, że kierownik były coś obiecał, tu nie ma obiecywania, tu jest 

projekt techniczny, pozwolenie na budowę, przetarg mówi o konkretnym projekcie technicznym  

i to realizuje wykonawca. Ktoś powie ja tam chcę jeszcze dobudować i pójdzie do wykonawcy,  

a wykonawca powie, zapłać i zrób projekt techniczny i daj mi pozwolenie czy zgłoszenie. Nie 

słyszałem o takiej deklaracji. Jestem za tym aby tam zrobić mini parking natomiast o poważnych, 

dużych parkingach trzeba rozważać w kontekście cmentarza na Witkowicach bo tam brakuje. 

Byłem ostatnio na pogrzebie byłego naszego prezesa gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej  

i widzę, że pomimo, że są duże parkingi koło kościoła to ludzie podjeżdżają pod cmentarz i nie 

ma gdzie postawić samochodów. Tak jest jeszcze przy wielu naszych cmentarzach, które całej 

społeczności służą i tu powinniśmy być bardziej powiedzmy czuli na rozwiązania  techniczne, 

dlatego, że pod krzyżem jest raz, drugi, trzeci w roku duża uroczystość, tam będzie tak szeroka 
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ulica od E4 aż do Kolonii, że jeśli postawią samochody wzdłuż to może stanąć nawet 100 

samochodów, nikomu nie przeszkodzą bo i tak będzie możliwość ruchu w obydwóch kierunkach 

bo to jest ulica ponad 6-cio metrowej szerokości i jeszcze pobocza. Ten mini parking, o którym 

pan mówi zrobi, tylko żeby  nie rozumieć, że to będzie parking na kilkadziesiąt samochodów, nie 

ma takiej potrzeby, nie mamy dziś na tyle pieniędzy, ten przetarg tego nie przewidywał. Żeby pan 

się nie rozpędził w deklaracjach ludziom. Pan przewodniczący Darłak mówi o sugestii uczczenia 

rocznicy Powstania Warszawskiego, pewnie dom kultury coś zrobi wspólnie z bibliotekę czy 

nawet bardziej biblioteka, pani dyrektor jest chora ale panią sekretarz zobowiązuję żeby 

przekazać do biblioteki sygnał, myślę, że bez sygnału coś zaplanowali. W związku z tą sugestią 

myślę, że byłoby świetnie żeby szkoły średnie się włączały, powiat, w takie wydarzenia 

narodowe, patriotyczne, żeby młodzież była wychowywana w szkole średniej w duchu 

patriotyzmu, może liceum jest bardziej predysponowane do takich przedsięwzięć, projektów 

humanistycznych, patriotycznych, o wszystko „dusimy” szkoły podstawowe i gimnazja, trzeba 

troszeczkę to przenieść, szkoły średnie mają świetny potencjał, młodzież pana dyrektora radnego 

wykazała wielokrotnie i nauczyciele, że potrafią przygotować wspaniałe imprezy w sensie 

programu artystyczno-muzycznego. Panie przewodniczący jestem przekonany, że w przyszłej 

kadencji w powiecie będzie trochę inaczej, wierzę, że pańskie pomysły będą realizowane i to 

wspólnie z miastem i przyczyni się to do wzrostu postawy patriotycznej młodzieży. Jak patrzyłem 

na tą młodzież amerykańską, która ma swoje studia, pracę zawodową jak mówili, niektórzy 

pochodzą z biedniejszych rodzin, rodziców nie byłoby stać wysłać ich do Polski, sami sobie za 

wszystko płacili, gdyby nie ten związek, który organizował różne imprezy żeby zbierać pieniądze, 

datki i finansować ich przyjazd żeby odciążyć rodziców bo im ciężko, tak nam mówiła jedna, 

druga pani. W Ameryce nie jest tak jak nam się wydaje, nie wszystkim jest dobrze. Trzy, cztery 

razy w tygodniu po 2 godziny próby w Stanach, wszystko trzeba sobie sfinansować jeśli nie 

pomoże związek, nauka też języka polskiego mimo że mówią w domu i umieją to chodzą jeszcze 

do polskiej szkoły oprócz normalnej amerykańskiej szkoły, do której chodzą zawodowej czy 

innej. Czy u nas jest po stronie młodzieży tego typu chęć i wysiłek, czy jest po stronie nas 

dorosłych też takie zaangażowanie od strony społecznej, nie że budżet wyłoży i sfinansuje, takie 

zaangażowanie żeby włączyli się rodzice żeby młodzież na tak świetnej bazie jaką jest Zespół 

Pieśni i Tańca Halicz,  dalej chciała kultywować nasze piękne związki z kulturą, z tańcami 

różnorodnymi, regionalnymi, narodowymi, a młodzieży mamy mnóstwo, żal, że nie jesteśmy  

w stanie kontynuować pięknych tradycji Zespołu Pieśni i Tańca Halicz. Nie da się wszystkiego 

wyłącznie tylko z budżetu. I to dedykuję też do ostatniego pytania panu Nowakowskiemu, że 

chciałoby się finansować też osiągnięcia dzieci w dziedzinie dydaktycznej. Ale nie stać na 

wszystko podatnika bo proszę pamiętać, że jakbyśmy chcieli podwyższyć podatki żeby 

wystarczyło na wiele dobrych inicjatyw i potrzebnych to podatnik powie, nie zgadzamy się, że 

nasze podatki w tej gminie są wyższe niż w Dębicy czy w Sędziszowie, to jest wymierne, daleko 

nam do górnego pułapu, który minister ustala, bo jakbyśmy ten górny pułap uchwalili to nas 

wygwiżdżą mieszkańcy. Róbmy wszystko żeby rozbudzać postawę obywatelską poprzez różne 

organizacje w tym instytucjonalne, jaką  komitet rodzicielski. Błędem było to, że sejm 

postanowił, że komitety rodzicielskie przy szkołach wybiera się co roku, są roczne komitety, bo to 

jest krótkofalowa praca, rok jakoś tam będę bo mnie dyrektor prosił, nie chcę się włączać  

w sprawy szkoły bo rok minie a nie wiadomo czy mnie wybiorą. Kadencja, która kiedyś była 

czteroletnia czy pięcioletnia rady rodziców pozwalała planować coś, tak jak i nam w radzie, 4 lata 

to nie jest mało, chociaż ja uważam, że kadencje rady powinny być po 5 lat, tak jak prezydenckie, 

to jeszcze się wydłuża okres dla niektórych projektów długich, ważnych gdzie przygotowanie 

wymaga dwóch, trzech lat i realizacja też dwóch lat. Cieszę się, że doszło do zmiany ustawy  

o systemie oświaty i wprowadza się kilkuletnią kadencyjność rad rodziców w szkołach. I to rady 

rodziców powinny przemówić do rodziców w różny sposób złóżmy się na wyróżnienie  

w szczególny sposób tych dzieci, które się wyróżniają w nauce, w zajęciach pozalekcyjnych,  

w jakby pokazywaniu swoich umiejętności nabytych w ramach rozwijania zainteresowań. To jest 

ta droga, a nie wszystko finansować z podatków. Myślę, że w tej gminie mamy duże osiągnięcia 
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jeśli chodzi o finansowanie oświaty i wielu dodatków na wysokim poziomie choćby przypomnę 

za wychowawstwo klas, porównajcie sobie to ze szkołami średnimi gdzie jest większy problem 

wychowawczy, bardziej dorosła młodzież, trzeba więcej wiedzy nauczyciela, więcej nauczyciel 

musi nabywać wiedzy żeby sobie radził z tą młodzieżą, najprawdopodobniej dodatek 

wychowawczy u nas jest 2 razy wyższy niż w szkołach średnich, i tych wydatków z naszych 

lokalnych podatków, nie z budżetu państwa z subwencji, kierowanych do oświaty uważam, że już 

jest ten wysiłek znaczący. Próbujmy wprowadzać pomysły dobre ale próbując obciążyć trochę 

rodziców, nie mówię wszystkich bo są rodzice, których na to nie stać, z różnych powodów  

i rodziny wielodzietne o czym była mowa, i rodziny sieroce, i beznadzieja w rodzinie,  

i kultywowanie biedy i tak dalej, ale są rodziny, które stać wspomóc, żeby klasa, żeby szkoła 

podnosiła poziom, bo  w klasie, która jest zmotywowana, która ma cele, którą się dobrze 

prowadzi to i dziecko kogoś kogo stać wyłożyć pieniądze czuje się lepiej i się lepiej kształci, 

lepiej się realizuje. Więc próbujmy szukać takiego modelu dla całej gminy by poprzez rady 

rodziców, poprzez aktywnych rodziców we współpracy oczywiście z dyrektorami i nauczycielami 

coś jeszcze zrobić. Zbyt prosty kierunek jest to wyciąganie ręki do budżetu gminy bo on jest 

bardzo napięty. Pobocze drogi Na grabowego, to jest taka droga, że wykonawcy mówią,  że tam 

konie dęba stają więc nie wiem czy któryś ciągnik da radę, ale poprosimy żeby się przyglądnęli. 

Jeśli chodzi o organizację dożynek w całej rozciągłości zgadzam się z wypowiedzią pana 

Nowakowskiego, że powinno być mniej utworów życzeniowych itd., mam nadzieję, że w tym 

roku tego nie będzie bo to jest koniec kadencji, więc lepiej żeby takich przyśpiewek nie kreowali, 

natomiast jeśli chcą się lokalnie czymś pochwalić i coś w utworach będzie dotyczące 

miejscowości, osiągnięć, promocji to dobrze. Niech pani dyrektor Teresa Kiepiel trzyma rękę na 

pulsie z Tomkiem Pociskiem, macie objechać, zobaczyć i wszystkim przypomnieć czego sobie 

życzy rada, bo rzeczywiście osoby na trybunach, macie rację, nie są w stanie znieść tych samych 

rytmów, tych samych przyśpiewek, tej samej melodii, tylko trochę treść się zmienia i za długo to 

trwa, nikt nie chce siedzieć na widowisku, które trwa trzy, cztery godziny, więc to jest apel 

próbujmy to skrócić, cięcia już porobiliśmy, myślę, że będzie krócej ale dyscyplina, 

samodyscyplina, kieruję te słowa do sołtysów bardzo was o to prosimy, to musi być krótsze. 

Myślę, że to wszystko. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na dożynki. W międzyczasie jeśli są 

ważne sprawy radni, sołtysi, przewodniczący osiedli, proszę na bieżąco z kierownikami  

i dyrektorami jednostek się kontaktować.  

 

8. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został zrealizowany, następnie zamknął 56 

sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.        

 

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej, 

mgr Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej.  

        

 

               

           

 

 

 

 

 


