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Protokół Nr VII / 15 

z VII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 30 marca 2015 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. –  14.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 7 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 – poprosił o zgodę na wprowadzenie jednej 

autopoprawki do projektu 4.6., dotyczącej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Ta 

autopoprawka to jeden wyraz do paragrafu 2, który dotyczy słowa zamieszkanie.  

Poprosił również o zgodę na wprowadzenie w formie autopoprawki zmiany w budżecie 

prowadzącej do możliwości uruchomienia konta inwestycyjnego i zadania w postaci 

modernizacji żłobka. Radni mają to przed sobą jako projekt całej zmiany ale w projekcie na 7 

dni przed sesją tej jednej inwestycji dotyczącej żłobka nie było. Jest to dopisane jako 

autopoprawka do projektu 4.7..  

 

Przewodniczący Rady - jeszcze jedna zmiana, która dotyczy punktu 3 przyjęcie protokołu  

z sesji. W porządku obrad było podane, że jest przyjęcie protokołu z szóstej sesji a będziemy 

przyjmować protokoły z piątej i szóstej. 

 

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

wstrzymujących się – 0. 

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

się – 0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z V i VI sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 

2015r. 

4.2.ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia osobom  

i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania 

posiadały na terenie Gminy Ropczyce, a także matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom 

w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, jak również 

zasad ustalania odpłatności i wnoszenia jej, 

4.3.ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ropczyce, 

4.4.ustanowienia pomnika przyrody, (lipa Beata) 
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4.5.ustanowienia pomnika przyrody, (lipa Sybirak) 

4.6.udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, 

4.7.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

4.8.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok, 

4.9.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy 

Ropczyce na koniec 2015 roku, 

4.10.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych (związanych z kolejną kadencją organów 

gminy). 

7.Interpelacje i zapytania. 

8.Zamknięcie sesji. 

 

3.  

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołów z V i VI sesji rady. Uwagi nie 

zostały zgłoszone. Protokoły zostały przyjęte, przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4. 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Ropczycach na 2015 r. – Kierownik Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ropczycach – pani Renata Kasprzycka. 

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Ropczycach na 2015 r.. Zgodnie z paragrafem 4 rozporządzenia w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy co roku opracowuje się w uzgodnieniu z wojewodą 

plan pracy na dany rok. Następnie jest on zatwierdzany przez jednostkę prowadzącą lub 

zlecającą. W miesiącu lutym otrzymaliśmy zatwierdzenie planu przez Wojewodę 

Podkarpackiego i dzisiejsza sesja jest najbliższą na której może zostać zatwierdzony. Plan 

pracy na 2015 r. zawiera: cele zajęć, formy pracy z uczestnikami, wykaz zespołu wspierająco-

aktywizującego, wymiar czasu pracy, spodziewane efekty pracy, rozkład zajęć, plan działań 

dodatkowych, współpracę z rodzinami, placówkami i innymi instytucjami.  

 

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

poinformował, że ww. komisja opiniowała trzy projekty uchwał 4.1., 4.2., 4.3. Wszystkie 

projekty uzyskały opinię pozytywną.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Ropczycach na 2015 r. została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania 

schronienia w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy 

Ropczyce, a także matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym 

przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, jak również zasad ustalania 

odpłatności i wnoszenia jej – p.o. Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ropczycach – pan Wiesław Rygiel. 

Jest to projekt uchwały, który odnosi się do kwestii ustalania szczegółowych zasad udzielania 

schronienia w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy 
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Ropczyce, a także matkom, ojcom, kobietom w ciąży wraz z małoletnimi dziećmi także 

znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. Uchwała ta dotyczy również zasad ustalania 

odpłatności i wnoszenia tych odpłatności przez wymienione osoby za pobyt w schroniskach. 

Paragraf pierwszy określa ogólnie przedmiot tejże uchwały, szczegółowe zasady udzielania 

schronienia w ośrodkach wsparcia. Osoba lub rodzina zamieszkująca Gminę Ropczyce,  

a także osoba bezdomna, dla której Gmina Ropczyce stanowiła ostatnie miejsce 

zameldowania na pobyt stały, ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Jest to 

zapis wynikający z ustawy i w ścisłej zgodzie z ustawą. Dotyczy to osób o których już 

wspomniałem: matki, ojców w trudnych sytuacjach życiowych, z małoletnimi dziećmi, 

również kobiety ciężarne. W przypadku, gdy te osoby mają dochód nieprzekraczający 

kryterium dochodowego, nieco ponad pięćset kilkadziesiąt złotych w przypadku osoby 

samotnej lub nieco ponad 400 zł (dla osoby w rodzinie) to całkowity koszt tego pobytu  

w schronisku pokrywa gmina właściwa z uwagi na ostatnie miejsce pobytu lub ostatnie 

miejsce zameldowania. Natomiast w przypadkach, gdy przekracza to kryterium wówczas, 

państwo macie przed sobą w punkcie 10 do paragrafu 2 informację o obowiązującym zwrocie 

kosztów tego pobytu. W przypadku, gdy przekracza to kryterium w 150% to całkowity koszt 

musi zwrócić dana osoba ze świadczeń, które posiada - rentowych, emerytalnych,  

i adekwatnie do nieco niższych dochodów mniejszą kwotę powinna ta osoba zwrócić. Są 

szczegółowe zasady, procedury w jakich to się odbywa. W drodze decyzji administracyjnej 

kierownik ośrodka podejmuje decyzję z upoważnienia pana burmistrza co do okresu  

w którym taka osoba może przebywać w schronisku. W wyjątkowych przypadkach można 

odstąpić od stosowania zasad o obligatoryjnym zwrocie kosztów ale to są wyjątkowe 

przypadki związane ze szczególnymi kryzysowymi okolicznościami ubóstwa, nagłej choroby 

czy nagłych zdarzeń losowych. Szczegółowe zapisy posiada uchwała, była opiniowana przez 

obu panów prawników. Przedkładam niniejszym pod obrady sesji, proszę  

o podjęcie, umożliwi ona nam w sposób bardzo precyzyjny kierowanie osób oraz kwestie 

rozliczania ich pobytu w tego rodzaju placówkach. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia w ośrodkach 

wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe 

miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Ropczyce, a także matkom z małoletnimi 

dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji 

kryzysowej, jak również zasad ustalania odpłatności i wnoszenia jej została podjęta przy: za – 

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

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez 

Gminę Ropczyce – p.o. Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ropczycach – pan Wiesław Rygiel. 

Kolejny projekt uchwały dotyczy zasad sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów 

poniesionych przez Gminę Ropczyce związanych ze sprawieniem tego pogrzebu, o treści jak 

w załączniku. Zadania własne Gminy Ropczyce polegają na sprawieniu pogrzebu osobom 

zmarłym zamieszkującym lub przebywającym na terenie Gminy Ropczyce, oczywiście 

realizuje je w imieniu gminy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach. 

Jest to niezbędna uchwała ustalająca zasady sprawiania pogrzebu. Zgodnie z obowiązującym 

prawem rodzina nie posiada bezpośrednio obowiązku dokonania takiego pochówku, 

oczywiście posiada obowiązek, gdy tylko jej sytuacja finansowa pozwala na to, pokrycia jego 

kosztów. W przypadku, gdy dotyczy to trudnych okoliczności związanych z osobami 

bezdomnymi, samotnymi, a także w wyjątkowych sytuacjach, gdy te osoby posiadają rodziny 

ale rodzina odmawia takiego pochówku z mocy ustawy gmina jest zobowiązana do takiego 

pochówku, natomiast później obciąża kosztami te osoby, które dysponują określonym 
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majątkiem, czy to z masy spadkowej, czy w inny sposób w drodze egzekucji 

administracyjnej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że aby odpowiednia godność towarzyszyła 

sprawieniu pogrzebu w paragrafie 4 macie państwo informację o podstawowych kosztach, 

które gmina pokrywa. To są wszystkie elementy pogrzebu, które zapewniają odpowiednią 

godność pochówku danej osoby. Ponadto bardzo istotna informacja w paragrafie 6 między 

innymi taka, że do 50% koszt pogrzebu może być poniesiony przez gminę. Chcę się odwołać 

do paragrafu 4 - każdorazowo obowiązuje prawo zamówień publicznych. Są tutaj nałożone 

ramy, ryzy finansowe, by nie były to koszty przekraczające takie minimalne koszty. 

Przypomnę 4 000 zł wynosi zasiłek obecnie. Niedawny przypadek, który miał miejsce na 

terenie gminy Ropczyce oscylował znacznie poniżej 2 000 zł. Paragraf 7 tej uchwały 

precyzuje kwestie o których macie państwo wiedzę po posiedzeniach komisji: w jaki sposób 

następuje zwrot tych kosztów, w jaki sposób technicznie przeprowadza się odzyskiwanie 

kosztów poniesionych przez gminny ośrodek pomocy społecznej działający w imieniu gminy. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ropczyce została 

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

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, (lipa Beata) 

- Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan 

Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy ustanowienia pomnikiem przyrody drzewo gatunku lipa 

drobnolistna pod nazwą „Lipa Beata”, o obwodzie pnia 350 cm, wysokości około 26 m, 

wieku około 100 lat, rosnące w miejscowości Gnojnica na działce nr 2098. W stosunku do 

pomnika przyrody zakazuje się: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 2) 

wykonywania prac ziemnych zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 

utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, 3) uszkadzania  

i zanieczyszczania gleby, 4) umieszczania tablic reklamowych. Ustanowienie pomnika 

przyrody ma na celu zachowanie szczególnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych  

i historyczno - pamiątkowych obiektu objętego ochroną. Nadzór, pielęgnację i konserwację 

nad pomnikiem przyrody powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Nazwa bierze pochodzenie od imienia córki obecnego właściciela. Zgodnie z ustawą  

o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze 

uchwały w razie utraty wartości przyrodniczych ze względu na które ustanowiono formę 

ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji celu publicznego lub zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego. 

 

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

gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 roku 

zapoznała się z projektami uchwał: 4.4. i 4.5. porządku obrad dzisiejszej sesji w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody lipca Beata i  Sybirak w Gnojnicy, projekt 4.6 w sprawie 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, projekt 4.8. w sprawie zmian  

w budżecie Gminy na 2015 rok dotyczący zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 000 000 zł  

z przeznaczeniem na zakup nieruchomości dworca autobusowego w Ropczycach. 

Wymienione projekty uchwał w wyniku głosowania uzyskały pozytywną opinię komisji. 

 

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, (lipa Beata) została podjęta przy: za – 

21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.5.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, (lipa 

Sybirak) - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 

– pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy ustanowienia pomnikiem przyrody pod nazwą „Lipa Sybirak” 

drzewo gatunku lipa drobnolistna, o obwodzie pnia 403 cm, wysokości około 24 m, wieku 

około 300 lat, rosnące w miejscowości Gnojnica na działce nr 2097/1 z obrębu Gnojnica. 

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

Województwa Podkarpackiego. Nazwa została nadana na cześć wujka obecnego właściciela 

nieruchomości. 

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, (lipa Sybirak) została podjęta przy: za – 

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

 

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia  zgody na udzielanie 75% bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ropczyce, sprzedawanych w drodze 

bezprzetargowej. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest  złożenie pisemnego wniosku do 

Burmistrza Ropczyc, przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu, na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Punkt 2 (paragrafu 2), którego dotyczy autopoprawka powinien brzmieć: 

zamieszkiwanie  w lokalu co najmniej dwóch osób. Bonifikata, o której mowa w §1 nie ma 

zastosowania do lokali, znajdujących się w budynkach, w których znajdują się lokale 

socjalne, położonych w nw. miejscowościach: Ropczyce ul. Borki Chechelskie 25, Ropczyce 

ul. Kochanowskiego 11, Ropczyce ul. Kolonia 3, Ropczyce ul. Zielona 24, Ropczyce ul. 

Szkolna 26, Mała 139. Z chwilą podjęcia uchwały traci moc uchwała Nr XXXI/401/09 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny 

sprzedaży lokali mieszkalnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, została 

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

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. Zwiększa się dochody budżetu  

o kwotę 46 579 zł. Zwiększenie dochodów polega na zwiększeniu ostatecznie subwencji 

oświatowej oraz wprowadzeniu dochodów po stronie szkoły muzycznej z tytułu najmu  

i refundacji za energię elektryczną. Tabela nr 1 przedstawia poszczególne rozpisania 

zwiększeń dochodów. Równocześnie zwiększa się w tej samej kwocie wydatki budżetu na 

2015 rok. Tabela nr 2 przedstawia również  poszczególne zwiększenia na wydatkach  

w paragrafach wydatkowych. Projekt uchwały dokonuje przeniesienia między wydatkami 

rzeczowymi, między rozdziałami, łącznie z kwotą autopoprawki o kwotę 1 099 728,34 zł. 

Największą grupą przeniesień pomiędzy wydatkami budżetowymi są przeniesienia zgodnie  

z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów. Są to zmiany, które wprowadzały zmianę klasyfikacji. 

Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia dwóch nowych rozdziałów 80149 i 80150.  

W tym zakresie jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do końca marca 

dostosować swoje uchwały budżetowe. Są to wydzielone z budżetu z pozostałych różnych 

wydatków, które mieliśmy zaplanowane, kwoty stricte na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji, chodzi tutaj o dzieci niepełnosprawnych. Pozostałe zmiany 
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wykazane są w tabeli nr 3. Łącznie tutaj jest wprowadzana autopoprawka w wysokości 

35 000 zł, która dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji 

projektowo-wykonawczej na przebudowę nowo wprowadzonego zadania do budżetu – 

Rozbudowa  żłobka miejskiego w Ropczycach. Jako zabezpieczenie środków proponowane 

jest przesunięcie z zadania Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach. 

Poszczególne kwoty, których dotyczyły autopoprawki są w projekcie uchwały 

wyszczególnione pogrubioną czcionką. 

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach finansowo – budżetowych 

przedłożonych na dzisiejszą sesję, oznaczonych w porządku obrad: 4.7. - 4.10., w tym projekt 

z poprawkami 4.7. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok została podjęta przy: za 

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

 

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 

rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały również dotyczy zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. Zwiększa się 

wydatki budżetu o kwotę 1 000 000 zł, w tym na wydatki majątkowe również o 1 000 000 zł. 

Tabela nr 1 przedstawia poszczególne zwiększenia w wydatkach majątkowych jako zadanie 

inwestycyjne wykup gruntów na różne cele. Jednocześnie wprowadza się planowany deficyt 

budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu 

ustala się kredyt bankowy. Zwiększa się również planowane przychody z tego tytułu o kwotę 

1 000 000 zł. Tabela nr 2 przedstawia wyszczególnione przychody o których wspominałam. 

Zwiększa się równocześnie limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  

o kwotę 1 000 000 zł. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2015 rok została podjęta przy: za 

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

 

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2015 roku  – Skarbnik Gminy – 

pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego 

deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2015 roku. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 

1 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 

Gminy Ropczyce. Planowany kredyt obejmie również refinansowanie wydatków  

inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 roku. Spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2021. 

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 drodze przetargu nieograniczonego. Projekt 

uchwały upoważnia Burmistrza Ropczyc do podpisania umowy z bankiem wyłonionym  

w trybie przetargu nieograniczonego. Jednocześnie projekt uchwały upoważnia burmistrza do 

podpisania weksla in blanco dla banku wyłonionego w przetargu nieograniczonym oraz do 

podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo bankowe. Okres na 

który ustala się powyższe zabezpieczenia ustala się na okres spłaty kredytu 2016-2021. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego 

deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2015 roku została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw 

- 0, wstrzymujących się – 1. 
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4.10. 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 ze zmianami uchwały budżetowej na 2015 rok i z projektami uchwał, które 

zostały na dzisiejszej sesji przegłosowane dokonuje się zmian w załączniku nr 1 dotyczącym 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi 

Ropczyc. Przede wszystkim w uchwale dotyczącej zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej jest wprowadzenie deficytu budżetu, który był przed chwilą podjęty oraz 

urealnienie wszystkich zmian, które były od 1 stycznia 2015 roku. 

 

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została 

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

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak (sprawozdanie) – Jak zwykle chciałbym w kilkunastu zdaniach 

poinformować Radę o różnych przedsięwzięciach i pracy Urzędu Miejskiego, jednostek 

organizacyjnych, spółek w okresie ostatniego miesiąca czyli od sesji do sesji, w zasadzie 

dotyczy to marca. Zwykle zaczynałem od spraw istotnych, które interesują ludzi, czyli 

drogowych to dzisiaj również od tych rozpocznę. Na tej sali kilka dni temu odbyło się 

spotkanie konwentu wójtów, burmistrzów, starosty z naszego powiatu, przy udziale wójta 

gminy Wiśniowa. Zaproszone osoby to wicemarszałek Podkarpacia – Buczak, który 

odpowiada kompetencyjnie za wszystkie drogi i jego dyrektorzy departamentów, dyrektor 

Zarządu Dróg Wojewódzkich, zaproszeni byli również z naszego powiatu poseł, senator, 

radny, był radny wojewódzki pan Magdoń, któremu za to bardzo dziękuję, posłów, senatorów 

nie było. Przedmiotem naszych rozmów już po raz drugi są w zasadzie dwie kwestie. 

Pierwsza to co zrobić, co możemy wspólnie zrobić z właścicielem drogi wojewódzkiej 

przebiegającej w znacznej części przez naszą gminę, drogi Tuszyma, Ropczyce, Wielopole, 

Wiśniowa - 986 by została przebudowana w okresie tej perspektywy finansowej. I kwestie 

remontu i budowy chodników. Drugi temat to wspólna inicjatywa z samorządem 

województwa, z marszałkiem Buczakiem w kwestii tak przygotowania dokumentacji prawno-

technicznej by była możliwa budowa łącznika łączącego drogę krajową E4 między 

Ropczycami i Sędziszowem ze zjazdem z autostrady w Borku Wielkim. W tych dwóch 

tematach, obecni tu wójtowie, burmistrzowie zdeklarowali wszyscy współpartycypację 

również w kosztach udziału własnego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji jeśli chodzi 

o przebudowę drogi wojewódzkiej. Ta przebudowa gdyby doszła do skutku miałaby  

w pełnym swoim zakresie kosztować aż ponad 200 mln zł. Zdajemy sobie sprawę by to było 

możliwe to trzeba wcześniej przygotować dokumentację a samorząd województwa do tej 

pory, po pierwszym spotkaniu odpowiada enigmatycznie ale gdy się czyta to trochę, jak to się 

mówi, między wierszami, to jest odpowiedź na nie, więc chcieliśmy jakby naszą deklaracją 

zmotywować właściciela tej drogi do przygotowania dokumentacji, która za dwa, trzy, nawet 

cztery czy pięć lat pozwoliłaby na uczestniczenie tej drogi w konkursie o środki europejskie. 

Jeśli chodzi o łącznik to problem jest na dziś w tym kto finansowałby budowę tego łącznika, 

bowiem rząd mówi z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – nie, tylko drogi 

szybkiego ruchu, nawet nie krajowe, i autostrady. Wskazuje, że źródłem finansowania takich 

dróg, łączących drogi krajowe i autostrady powinien być Regionalny Program Operacyjny zaś 

marszałek mówi, to niemożliwe, szukamy innych ewentualnych źródeł finansowania tych 

łączników, w tym i łącznika ropczycko-sędziszowskiego, najlepiej ten program rządowy czyli 

Infrastruktura i Środowisko bądź środki pochodzące z programu w skrócie schetynówka, bądź 

inne źródła. Tu jest duży problem. Wszyscy wójtowie i burmistrzowie zdeklarowali, że jeśli 

byłyby te środki europejskie gotowi jesteśmy pomóc marszałkowi i w pewnej części 
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współfinansować udział własny, podkreślam w pewnej części, nic nie jest ustalone ile. Ale 

uważam, że jeśli gminy nie dadzą wyraz również w ten sposób swemu poparciu dla działań 

zmierzających do przygotowania formalno-prawnego czyli dokumentacji czyli podziału 

nieruchomości czyli wykupu działek i następnie zlecenia opracowania projektu technicznego 

a po drodze opracowania wszystkich niezbędnych pozwoleń od środowiskowych zaczynając 

na pozwoleniu na budowę kończąc to będzie wiele powodów ku temu by właściciel odmówił 

finansowania ze środków europejskich. Właściciel – mam na myśli czy to Ministerstwo 

Infrastruktury czy samorząd województwa bo tu jest piłeczka już idąca od jednego inwestora 

do drugiego, od pewnie siedmiu, ośmiu lat. To więc uważamy za dwa niezwykle ważne 

tematy. Jesteśmy tu absolutnie jednomyślni jeśli chodzi o wszystkich wójtów, burmistrzów  

i starostę. Sądzę, że dużym wsparciem było te kilkanaście tysięcy podpisów zebranych na 

terenie gminy Sędziszowa i na terenie miasta i gminy Ropczyce przez druhów strażaków. 

Podpisy te w oryginale zostały zawiezione do marszałka a w kopii do ministra infrastruktury  

i transportu i w kopii przewiozłem je osobiście w towarzystwie posłów z Podkarpacia  

i wręczyłem wiceministrowi odpowiedzialnemu za tą infrastrukturę. O dalszych działaniach 

będziemy Wysoką Radę informować bo o to ludzie w wielu miejscach, na wielu spotkaniach 

pytają. W tym okresie Urząd Miejski w zakresie dróg robi sporo projektów. Te projekty 

dotyczyć będą przedsięwzięć raczej nie tyle tegorocznych co w przyszłym roku. By w danym 

roku, np. w tym można było realizować niektóre inwestycje drogowe czy z tzw. infrastruktury 

drogowo-oświetleniowej to rok wcześniej musiały być przygotowane odpowiednie 

dokumentacje. Dla wiadomości informuję, że obecnie projektujemy drogę od ronda 650-lecia, 

a mówiąc bardziej szczegółowo od drogi powiatowej na Brzyźnie wiodącej do tego ronda 

650-lecia Na Kopiec aż do Gnojnicy Dolnej do drogi powiatowej koło kaplicy i w bok 

pośrodku do trasy E4 na wysokości Krzyża drogi łącznika ul. Kolonia z E4 z bezkolizyjnym 

przejazdem pod obecną drogą E4. Chcielibyśmy żeby ten projekt techniczny był gotowy 

najpóźniej w połowie przyszłego roku. Gdyby tak było to staralibyśmy się o środki  

z programu schetynówka lub o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie też 

stosowny wniosek w obszarach wiejskich może być złożony z możliwością dofinansowania. 

Inne zadanie projektowe to koncepcja przebudowy drogi na pograniczu Sędziszowa  

i Ropczyc od E4 do zmodernizowanej Kolonii czyli komisu, projektujemy chodnik od CPN-u 

do ronda 650-lecia i ten chodnik chcemy w tym roku zrealizować. Przygotowaliśmy projekty 

wraz z pozwoleniem przekazaliśmy wnioski do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

na realizację przy współfinansowaniu gminy na dwa odcinki budowy chodników czyli Łączki 

i Czekaj. Jaki będzie rezultat tych wniosków to będziemy informować. Nie będzie łatwo bo 

jak stwierdził marszałek Buczak odpowiedzialny kompetencyjnie za te sprawy środków  

w dyspozycji marszałka jest bardzo niewiele. Z radością przyjęliby deklarację o finansowaniu 

budowy tych chodników przy drogach wojewódzkich w 100%. Natomiast gminy jak do tej 

pory nie kwapią się by nie tylko za 100% swoich środków projektować, uzyskiwać 

pozwolenia i jeszcze do tego w 100% budować. Więc decyzje pewnie będą negocjowane 

przez kilka najbliższych miesięcy czy wszystkie te wnioski będą realizowane. Również wiele 

innych dokumentów przygotowujemy i te odnoszące się do ronda na skrzyżowaniu ulic 

Witosa i Najświętszej Marii Panny i naszej ulicy czy jeszcze ewentualnego doświetlenia 

przynajmniej jednego przejścia przez byłą E4 ul. Grunwaldzką, Mickiewicza, jak również 

kwestie związane z oświetleniem ulicznym dróg powiatowych, mam na myśli między innymi 

projektowane oświetlenie Gnojnica Wola czy oświetlenie alei Cieśli czy oświetlenie chodnika 

łączącego ul. Armii Krajowej z Seweryna Udzieli - tego typu inwestycje, które w większości 

będą realizowane w przyszłym roku za wyjątkiem może alei Cieśli i na osiedlu św. Barbary 

bo jest to zabezpieczenie również wybudowanego, kosztownego ogrodu zabaw by nie uległ 

dewastacji, będzie oświetlony od tej strony, to też profilaktyczne będzie działanie. Dużo 

przetargów prowadzi się pod kątem  tych kompetencji, które zmierzają do po pierwsze żeby 



9 

 

przejść do wykonawców w zakresie letniego utrzymania czystości w mieście – ulice, 

chodniki, place, drogi. To również przetargi dotyczące usług związanych z remontem 

cząstkowym czy z poważniejszą likwidacją przełomów, to wszelkie usługi transportowe – 

koparki, transport kamienia, żużlu, więc podzielona jest gmina na kilka sektorów i w ramach 

tych sektorów przyjmowaliśmy oferty i te przetargi są na ukończeniu. Tu informacja, że 

został otwarty przetarg, jest w rozstrzyganiu na pierwszą, największą inwestycję drogową 

czyli budowę czterech dróg w Gnojnicy Woli z programu schetynówka. Przetarg jest jeśli 

chodzi  o koszty daleko poniżej kosztorysu inwestorskiego. Sądzimy więc, że nieznacznie 

przekroczy 2 mln zł i będzie o bez mała 1/3 niższy w stosunku do zakładanych środków. To 

jest dobra informacja. Wcześnie przetarg organizowany zawsze daje szansę kilku procent 

upustu. Po dokończeniu tego przetargu podpiszemy umowę z wybranym wykonawcą, 

niekoniecznie to jest najtańszy i rozpocznie się realizacja. Dzisiaj miałem okazję spotkać się  

z wojewodą, przekazałem wniosek dotyczący dofinansowania innej drogi z tytułu powodzi, 

droga Poręby Chechelskie – Łączki Kucharskie, mam przyrzeczenie, że w maju jest szansa 

żebyśmy otrzymali środki finansowe. W chwili obecnej przygotowywany jest przetarg do 

ogłoszenia na drogę ze środków popowodziowych, przy naszym udziale, Mała – Granice. To 

też dość długi odcinek. Mam nadzieję, że we współpracy, pewnie nie w jednym przetargu,  

z nadleśnictwem Dębica. Letnie utrzymanie to też zieleń; mamy podpisane umowy na  

dostarczanie, zakup sadzonek kwiatowych na przestrzeni całego roku, to gospodarstwo 

państwa Kosydarów specjalizujące się w tej dziedzinie i współpracujące od lat, jak również 

na utrzymanie to firma z Sędziszowa „Skalniak” i też właściciel pan Krzysztof Tomaka 

prowadzi dobrze te prace i w tym projekty. Myślę, że jesteśmy zadowoleni z utrzymania 

zieleni w mieście przez tą firmę. Jeśli będą  pytania dotyczące dróg to będę jeszcze 

odpowiadał. Nie poruszam tematów bardzo szczegółowych, wielu działań, które zmierzają do 

poprawy stanu dróg o innej nawierzchni niż asfaltowej. Dróg gminnych podkreślam. Jeszcze 

raz artykułuję, że w tym okresie wiosennych przełomów jest wiele nacisków zwłaszcza na 

sołtysów, przewodniczących osiedli by z funduszy osiedlowych czy sołeckich poprawiać 

drogi wiodące do domów. Uczulam, że są z tym kłopoty. Jeśli ktoś dostrzeże, że to jest droga 

nie gminna tylko prywatna w dokumentach, a dzisiaj na portalach geodezyjnych w internecie 

można wszystko wyczytać, to później są powiedzmy protesty, mamy z tym kłopoty, 

przykładem jest miejscowość Brzezówka, więc radzę sołtysom nie ulegać naciskom ludzi. 

Naprawa drogi prywatnej lub nawet będącej współwłasnością kilku właścicieli czyli osób 

fizycznych jest tak samo wydatkiem ze środków publicznych jak byśmy naprawiali parking, 

plac koło domu prywatnej osoby więc później są kłopoty bo jak w Wielopolu będzie CBA, 

będą pisma, listy, prasa, media więc uczulam badajmy jak zlecamy już konkretnym, 

wybranym w przetargu zleceniobiorcom dostarczanie kamienia, żużlu czy innego materiału 

na drogi czy jest to wydatek publiczny i zgodny z prawem czy mogą być kłopoty. Rozumiem, 

że są szczególne przypadki, jeśli tak, to proszę kierować do mnie wniosek z argumentami, 

będziemy się zastanawiali jak w zgodzie z prawem czasami osobom, które są 

niepełnosprawne, mają prywatną drogę do domu a wypada po prostu pomóc, jak to zrobić by 

nie naruszać prawa. Z inwestycji kubaturowych – w zasadzie zakończyliśmy inwestycję  

w Niedźwiadzie Dolnej, końcowo realizowany jest jeszcze monitoring za prawie 20 tys.  

i byłaby to już inwestycja całkowicie z głowy. Jest pełne wyposażenie wszystkich sal 

dydaktycznych, sali gimnastycznej. Szkoła pracuje. My będziemy teraz pracowali nad 

odzyskaniem VAT-u z tej inwestycji, tu będą zapraszał radców prawnych naszych i innych 

żeby spróbować dobrać się do tych środków VAT-owskich, furtki prawne zostały otwarte.  

I chcemy odzyskać resztę przyznanych nam na tą inwestycję środków zwłaszcza jeśli chodzi 

o doposażenie które sfinansowaliśmy z własnych środków. Przygotowujemy się do realizacji 

wielu obiektów kubaturowych jak Brzezówka, jak Lubzina, jak wspomniany projekt zmian  

w budżecie dotyczący możliwości adaptacji pomieszczeń pod ewentualną funkcję żłobka. 
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Chcielibyśmy uzyskać dodatkowo 30 miejsc w żłobku obok tych obecnych dzisiaj 36. To by 

był żłobek całkiem niezły jeśli chodzi o ilość dzieci jak na miarę Ropczyc. Jest szansa, że 

zrobilibyśmy to w zasadzie w 90 paru procentach ze środków rządowych. Tym bardziej, że 

odzyskaliśmy kwotę 120 tys. w tym roku na utrzymanie dzieci w obecnym żłobku i te środki 

finansowe na następnej sesji przekażemy na poczet udziału naszego w modernizacji 

pomieszczeń po przedszkolu. Summa summarum może być tak, że ze środków rządowych 

dostaniemy wsparcie w 90 paru procentach na modernizację i wyposażenie a ze środków 

europejskich poprzez Wojewódzki Urząd Pracy środki na 2 lata na utrzymanie tego żłobka,  

a więc na zatrudnienie kilku pań opiekunek. Miejsca pracy nie są bez znaczenia i zwolnienie 

rodziców z nadmiernych kosztów opieki opiekunek też uważam za ważne. Przygotowujemy 

się do poważnych prac inwestycyjnych w obiektach kubaturowych. Między innymi  

w przetargu będziemy mieli za moment basen kryty. To jest inwestycja rzędu ponad 4 mln zł, 

w tym prawie 3 mln bez mała to są środki, które mamy już w umowach i porozumieniach 

rządowych. Chcemy rozwinąć bazę basenu krytego o dodatkowe funkcje.  Zobaczymy 

ostatecznie jak to wyjdzie. Niemniej zmierzamy do tego by w połowie czerwca roboty zacząć, 

a na jesieni zakończyć by z basenu w nowym roku szkolnym od października mogła 

korzystać młodzież. Również toczą się przygotowania do ogłoszenia przetargu na plac koło 

przedszkola nr 1, wydatek około pół miliona złotych. Wówczas nasze przedszkola,  

w Ropczycach, w terenie też, będą miały niezłą bazę zewnętrzną dla małych dzieci, 

rekreacyjno sportową do zabawy. I liczymy na pozyskanie 50% środków czy ponad na 

modernizację Orlika na górce, najbardziej eksploatowanych obiektów sportowych na 

przestrzeni ostatnich lat. Jeśli tak będzie to w pełnym zakresie czyli w granicach 600 do 700 

tys. remont będzie przeprowadzony i obiekt mógłby znowu siedem, osiem lat służyć. 

Wszystkie inne projekty państwo znacie, dotyczące kanalizacji, wodociągów, kanalizacji 

ulicy Przemysłowej - czyli kanalizacji deszczowej pod przyszłe ewentualne inwestycje na 

osiedlu Czekaj; mamy podpisane umowy i zdążamy do zakończenia tak by w przyszłym roku 

realizować. Przy Czekaju i przygotowaniu infrastruktury pod przemysł chcę poinformować, 

że na tej sali mieliśmy spotkanie w czwartek przy udziale pana przewodniczącego i kilku 

naszych kierowników z wiceprezesem firmy UTC czyli globalnej firmy, która jest 

właścicielem WSK Rzeszów, Sikorskiego w Mielcu i naszej Glorii. Pan prezes w otoczeniu 

kilku swoich również dyrektorów ogłosił, że będzie przyśpieszony program rozbudowy 

naszego zakładu, który nazywamy w skrócie Gloria. W ciągu najbliższych dwóch lat powinno 

przybyć z tym blokiem, który się teraz buduje w sumie około 15 tysięcy mkw., w tym roku 3 

oddane na przełomie wakacji. I od tego roku już rozpoczęcie kolejnych 12 tys. mkw.. To 

pozwoliłoby jak tu zostało powiedziane najpierw zatrudnić w tym roku 50 osób, w przyszłym 

200 i kolejnym 200. Zakład dobijałby wówczas do 900 pracowników. Główna produkcja to 

elektronika, ale całkowita też wymiana linii technologicznych dotyczących produkcji gaśnic  

i byłby to jedyny zakład tej firmy produkujący gaśnice w całej Europie a rozwój dotyczyłby 

nowych produktów elektronicznych. Cel jest taki by z dzisiejszej produkcji w granicach 40 

milionów dolarów uzyskać efekt w postaci ponad 200 milionów dolarów za 3 lata. To jest 

dobra informacja bo to nie rozważania, to jest decyzja. Za tą decyzją pójdą przedkładane 

wnioski do gminy i do powiatu o uzyskanie stosownych zezwoleń, pozwoleń. My na przyszłą 

sesję kończymy zmianę szczegółowego planu zagospodarowania, która zbieżna jest z tą 

inwestycją bo o tej inwestycji rozmawialiśmy już w zasadzie od roku i przygotowywaliśmy 

się jako gmina jeśli chodzi o szczegółowy plan zagospodarowania jak również obecny zakład  

i dyrektor, który tam zarządza. Z innych spraw informacyjnych: poszukujemy środków 

finansowych gdzie się da na wszystkie te cele, które są zapisane w tegorocznym budżecie jak 

również te, które dotyczą strategii bo np. jeśli mówimy o możliwości pozyskania środków  

z regionalnego programu operacyjnego województwa Podkarpackiego na termomodernizację 

wielu obiektów publicznych i nie tylko bo bloki niekoniecznie są obiektami publicznymi, to 
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są obiekty o różnej własności osób fizycznych zarządzanych przez różne organizacje, to 

mamy na myśli zadanie na przyszły rok czy nawet na następne lata, dwa, trzy ale w tym roku 

trzeba żeby i gmina właściciel największej ilości obiektów publicznych, które trzeba by 

jeszcze przeznaczyć do termomodernizacji jak i inne podmioty w Ropczycach 

przygotowywały się do ewentualnej aplikacji, może to nastąpić w IV kwartale tego roku ale 

jak to zwykle bywa przesunięcie może dotyczyć dwóch, trzech miesięcy, to może być  

I kwartał nowego roku ale dziś już trzeba o tym myśleć robiąc różne dokumenty, audyty, 

analizy finansowe i przygotowania. Również szukamy możliwości środków na wiele innych 

rzeczy, w tym jak przygotować się by znaleźć środki na gotowe już projekty, które mamy, 

sama kanalizacja składająca się z kilku projektów, które już dzisiaj mają pozwolenia lub są na 

etapie że za miesiąc, dwa będą pozwolenia, to kwota ponad 20 mln zł. Niestety jesteśmy  

w dość trudnej sytuacji jako małe miasto, że ani nie łapiemy się na  środki ogólnopolskie  

z programu Infrastruktura i Środowisko, które dotyczą dużych aglomeracji powyżej 15 tys. 

RLM-ów to odnośnik dotyczący liczby mieszkańców skoncentrowanych w ten sposób, że na 

jednym kilometrze musi być w granicach 105 odbiorców z tym mamy wielki problem, a tych 

środków poniżej 10 tys. RLM dla takich aglomeracji jest niezwykle mało albo bardzo ciężko 

je też otrzymać z uwagi na brak tego zagęszczenia. Więc jeśli jakiś rozwiązań nie będzie  

w tych szczegółowych wytycznych do tych działań związanych z ochroną środowiska to 

kłopoty będą miały tego typu miasteczka jak Ropczyce i inne. Nie ukrywam, że po 

wysłuchaniu marszałka i jego dyrektorów jak również pani dyrektor zarządzającej 

funduszami europejskimi z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, w ubiegłym tygodniu 

odbyła się taka właśnie konferencja otwierająca ten nasz podkarpacki Regionalny Program 

Operacyjny, mam takie odczucie, że gro tych środków europejskich nakierowane jest na duże 

aglomeracje by tam przyśpieszyć jeszcze rozwój, stworzyć jeszcze lepszą bazę do rozwoju  

i firm i budownictwa mieszkaniowego a reszta to niech każdy próbuje się ratować jak może. 

Nie zgadzam się z taką optyką spojrzenia na kraj, na rozwój bo to absolutnie jest bardzo 

filozofia daleka od filozofii zrównoważonego rozwoju całego kraju. Ale trudno podyskutować 

bo zaproszeni byli wszyscy posłowie, jest ich 26 o ile pamiętam z Podkarpacia, to chyba była 

tylko jedna posłanka pani Skowrońska. Reszta posłów, senatorów takie sprawy  w ogóle nie 

interesują a to ważne tematy, sam zadawałem pytanie pani dyrektor czy widzi możliwość 

żeby te łączniki z autostrady były finansowane z tego programu rządowego, o którym 

mówiłem wcześniej Infrastruktura i Środowisko, bo tu na tej sali marszałek Buczak 

powiedział, że nie widzi możliwości finansować łączniki z regionalnego programu.  

I chciałem, żeby siedząc obok niej w Rzeszowie usłyszał, że z rządowego też tego finansować 

nie można i usłyszał. Też zawoalowana forma, długa wypowiedź, z której wynikało – nie.  

A więc teraz jest pytanie z czego. I wiele innych tematów. Ale wyrażam swoje rozgoryczenie, 

że w tych ważnych sprawach brakuje tych, którzy z trybuny sejmowej powinni się w tych 

sprawach wypowiadać i chronić trochę te mniejsze miasta i mniejsze gminy a zajmują się 

przyznaję, że drugorzędnymi sprawami - aferą alkoholową czy ktoś w remizie strażackiej 

wypił wódkę do kiełbaski czy nie wypił przed wyborami i czy to miało znamiona namawiania 

do głosowania tam obecnych na imprezie związanej z np. z pieczeniem ziemniaków w jesieni 

czy nie, to jest praca posłów, ja nie mówię, że wszystkich z Podkarpacia ale wielu, taka 

logika, uciekamy od trudnych spraw nie chcemy zderzyć się z merytorycznymi prawdziwymi 

pytaniami, wolimy po prostu gdzieś tam prasę gdzieś bliżej brukowej typu „Fakty”,  

w których można opisywać nie do końca udokumentowane zjawiska i wskazując jeszcze, że 

winni są akurat ci tam z zieloną koniczynką co jest skandalem i jestem oburzony bo pisząc  

o konkretnych nazwiskach powinni pisać również, że komitety związane z tymi nazwiskami 

to komitety związane z PiS-em bo jeśli wymienię nazwisko było wymienione pan (…) 

kandydował i został radnym Rady Miejskiej w Sędziszowie to nigdy nie kandydował  

z komitetu zbliżonego z PSL-em  tylko z PiS-em, bo kandydował z komitetu byłego 
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burmistrza Sędziszowa. Więc jestem oburzony taką logiką argumentowania i takimi 

przesłankami jeśli jeszcze wypowiadają się na ten temat posłowie, że słyszeli o wielu takich 

sytuacjach, o wielu takich incydentach ale ludzie nie chcą mówić bo się boją zwolnienia ze 

stanowisk. Jestem oburzony, oczekuję, że panowie posłowie złożą stosowne informacje do 

prokuratury, jeśli są im znane właśnie takie fakty od kogokolwiek bo są do tego zobowiązani. 

Byłbym wdzięczny też gdyby mnie jako burmistrzowi i szefowi jednej z formacji politycznej 

oskarżonej przedłożyli informacje, że wiedzą, że kolega J czy K przekazywał alkohol czy 

pieniądze za wspieranie w wyborach. Więc zestawiłem tutaj te dwie formy ludzkich spraw bo 

ludzie oczekują rozwiązania wielu problemów. Nie tylko budowy dróg, poprawy warunków 

życia, takich przedsięwzięć lobbingowych, które przyczyniłyby się do ulokowania tu 

inwestycji a nie gdzieś w kraju. Przecież wiecie państwo, że walczymy w Ropczycach od 

paru miesięcy w argumentacji i przedkładaniu dobrych warunków w konkurencji  

z Gdańskiem czy terenami koło Gdańska dla firmy angielskiej Rolls Royce i w tej negocjacji 

nie widzę żadnego wsparcia parlamentarzystów a oczekiwałbym choćby zapytanie czy nie 

trzeba wam w czymś pomóc, czy nie trzeba przy okazji pobytu w Warszawie pojechać do 

tego czy innego ministerstwa, do tej czy innej agencji i wyrazić dobrą opinię i dobre zdanie  

o lokalizacji tu na Podkarpaciu gdzie jest tak duże bezrobocie i gdzie oczekujemy tych miejsc 

pracy jak kania na wodę. Takich pytań, takich rozmów, absolutnie na przestrzeni ostatnich 

kilku lat z ust naszych parlamentarzystów nie słyszałem. Ale zarzuty i insynuacje tak a są 

jeszcze gorsze i bardziej sprytnie przygotowane i bardziej perfidne więc ten komentarz już 

chyba mój wystarczy. Powoli przygotowujemy się do nowego roku szkolnego bo w kwietniu 

będziemy zatwierdzać wstępne arkusze organizacyjne naszych placówek oświatowych. 

Przypomnę, że to jest gro wydatków gminy bo prawie 50% - żłobek, przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja to ponad 4 tysiące dzieci i młodzieży i to jest 48% naszych wydatków, 

więc tutaj te decyzje muszą być bardzo wyważone jeśli chodzi o koszty ale również i zgodne 

z prawem bo wystarczyła jedna Wysokiej Rady decyzja o zmianie tylko organu 

prowadzącego jednej z najmniejszych szkół - wszystkie tej wielkości szkoły już są 

zlikwidowane na terenie Podkarpacia – by kilkustronicowy protest ZNP pojawił się na biurku 

wojewody i nasza uchwała jest teraz analizowana pod względem prawnym. Nie ma mowy  

o meritum, meritum na pewno wojewoda nie podważy ale jeśli chodzi o procedurę być może 

się dopatrzy jakiegoś błahego uchybienia to wtedy utrzymam szkołę w dotychczasowej 

strukturze tyle tylko, że nie będzie inwestycji. Chyba, że zdecydujemy się poprawić 

uchybienia i w późniejszym okresie dokonać zmiany organizacji ale znowu wtedy  pracujący 

tam nauczyciele pójdą na zieloną trawę bo w trakcie roku szkolnego nie ma możliwości 

zatrudnienia nauczycieli. Z dniem 1 września muszą być zatrudnieni wedle struktury 

organizacyjnej wszystkich placówek oświatowych. Jeśli chodzi o kulturę, sport to dwa 

wydarzenia z ostatnich dni. Jedno niezwykle ważne, w sobotę wygraliśmy mecz  

z konkurencyjnym Sędziszowem w piłce nożnej 2:0. Tutaj muszę pochwalić trenera i prezesa 

Błękitnych w jednej osobie, dyrektora Wojdona, z tym, że cieszy się ten kto się cieszy na 

końcu. Jeszcze wygrana z Igloopolem to będzie uśmiech szeroki. Ale trzeba to podkreślić bo 

ta rywalizacja sportowa jest odwieczna z Sędziszowem. I chcę podziękować za organizację 

turnieju w piłce siatkowej drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w niedzielę, kilkugodzinny na 

hali, dobrze zorganizowany, służy integracji młodzieży dorosłej w ramach OSP, koleżeńskich 

rozmów ale też i wzmocnienie kultury fizycznej formacji, która jest formacją tak naprawdę 

służby ochrony cywilnej bo gdyby cokolwiek się działo to te sformalizowane formacje 

obrony cywilnej tak naprawdę nie istnieją. Natomiast istnieje realna siła w postaci drużyn 

ochotniczych straży pożarnych umundurowanych, wyposażonych, zorganizowanych, 

mających odpowiednią łączność i zarządzanie. To jest istotne. Już dawno powinniśmy 

zrezygnować z obrony cywilnej, powiem bardzo jasno i bardzo publicznie to sztuka dla 

sztuki, dokumenty i papiery i niepotrzebne gdzieś tam etaty. Powinna się obrona cywilna 
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opierać o Państwową Straż Pożarną jako organ państwowy zarządzający i koordynujący.  

I ochotnicze straże pożarne jeszcze pod tym kątem ciut lepiej doposażone. To powinno być 

prowadzone z pozycji państwa a nie z pozycji gmin. Tak jak Wysoka Rado nie bardzo się 

osobiście zgadzam z uchwałami, które podjęliśmy, które pan kierownik W. Rygiel 

przedstawiał, któreśmy uchwalili bo nie ma wyjścia bo tak stanowi prawo czyli ustawy ale  

w tych ustawach jak żeście państwo zauważyli wszystko co wiąże się z obywatelem w trudnej 

jego sytuacji, co wiąże się z kosztami przerzucone jest na gminę, najmniejszą społeczność. 

Jeśli człowiek umiera i nie miał żadnych dochodów i jest bezdomny to mówi się nie państwo 

- gmina jest zobowiązana żeby go pochować i za to zapłacić. Gmina czyli ta najmniejsza 

komórka społeczeństwa. Jeśli człowiek wraca z Kanady po wypadku i nie ma źródeł dochodu 

i ubezpieczenia to nie państwo bierze za to odpowiedzialność tylko sprowadzają do gminy 

gdzie był ostatnio zameldowany. Nie wiem co będzie jak od 1 stycznia przyszłego roku 

ustawowo znika obowiązek meldowania. Pewnie będzie sporo zamieszania. Co dzisiaj 

wprowadziłem poprawkę żeby być już przygotowanym z naszą uchwałą dotyczącą innego 

tematu od 1 stycznia. Ta ustawa już jest tylko termin braku meldunków wchodzi od 1 

stycznia. Jestem zbulwersowany, że wszystko co stanowi poważny koszt przerzuca się na 

gminy a państwo bierze największe podatki w postaci VAT-u, opłat celnych, korzysta z zysku 

wielkich przedsiębiorstw itd.. Więc mamy coraz mniej możliwości inwestycyjnych by 

zaspokajać potrzeby lokalnego społeczeństwa bo musimy wypełniać wiele obowiązków, które 

posłowie w postaci prawa – ustawy, przerzucają na samorządy a później musimy to 

dopasowywać, kręcąc bat na swoje własne finanse i później zdziwienie, że gminy nie stać na 

to czy na tamto, że zadłużenie. To wszystko nam przygotowują w parlamencie posłowie. Czy 

którykolwiek z nich zapytał któregokolwiek wójta, burmistrza na przykład na takim 

konwencie czy wy się zgadzacie z tym bo taki projekt jest przygotowany, który będzie was 

obciążał kolejnymi czynnościami, za którymi idą pieniądze, które wkłada się w zadania 

własne samorządu gminnego. To tak trochę ponarzekać szanowni państwo. Jeśli chodzi  

o kulturę i sport u nas, miesiąc marzec też był aktywny. Zapraszam do zwiedzenia w domu 

kultury, w holu Mehoffera jest piękna wystawa wielkanocna – pisanki, baranki, stroiki, są 

bardzo ładne, warto je zobaczyć. Przy okazji zebrania wyborczego część mieszkańców mogła 

na nie spojrzeć. To są dokonania naszych dzieci i różnych form działalności kulturalnej w tym 

chyba Środowiskowy Dom. Za tego typu prace wszystkim dziękuję bo to jest 

podtrzymywanie i kultywowanie naszych tradycji, w tym wypadku wielkanocnych, w grudniu 

bożonarodzeniowych, tak trzeba, w takim duchu powinniśmy wychowywać dzieci i młodzież 

żeby podtrzymywać tradycje, również katolickie, również religijne, również regionalne. 

Zbliżamy się do końca zebrań środowiskowych wyborczych. W ciągu 6 miesięcy od 

wyborów samorządowych winny odbyć się wybory organów jednostek pomocniczych 

sołectw i osiedli, została tylko Gnojnica Dolna. Za około 2 tygodnie zrobimy naradę ze 

wszystkimi sołtysami bo są nowi, są tu obecni, dziękując tym sołtysom, którzy zakończyli 

swoje misje a przedstawić nowych, którzy dziś tu są, i tak: jest nowa pani przewodnicząca 

zarządu w Witkowicach pani Maria Golenia – gratuluję, zmienił się sołtys w Brzezówce jest 

pan Stanisław Ostafin aktywny działacz, członek zarządu OSP Brzezówka – gratuluję, 

zmienił się sołtys w Małej jest pani Grażyna Madeja – gratuluję, w Łączkach Kucharskich jest 

nowy sołtys Leszek Reguła – gratuluję. Na naradzie powiemy w szczegółach o obowiązkach. 

Już dzisiaj nim przyjdzie zaproszenie, zapraszam wszystkich przewodniczących osiedli  

i sołtysów. Pozostałych nie wymieniam bo pozostali są bez zmian. Sołtysi i zarządy osiedli to 

niezwykle ważne organy jednostek pomocniczych. Przypominam, że przewodniczący osiedli  

i sołtysi mają przymiot osoby publicznej i kompetencje określone i prawem miejscowym  

w postaci statutu gminy i statutu osiedli i statutu sołectw. Są niezwykle osobami ważnymi  

w naszym środowisku i na pierwszej linii ludzkich odczuć, ludzkich potrzeb, oczekiwań  

w stosunku do władzy,  która jednym wyrazem jest określona jako Rada Miejska, burmistrz 
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czy wójt gminy. Wyrażam daleko idącą chęć współpracy bezpośredniej z sołtysami  

i przewodniczącymi osiedli a w szczegółach powiemy na spotkaniu, na które specjalnie 

państwo zaprosimy. Jak będą pytania to będą odpowiadał. Na koniec, wobec tego, że jesteśmy 

w okresie tygodnia wielkanocnego proszę przyjąć ode mnie, pracowników Urzędu Miejskiego 

dla pana przewodniczącego, szanownego prezydium, naszej całej Rady Miejskiej, dla 

sołtysów, przewodniczących osiedli, kierownictwa gminy, gości: życzenia rodzinnych świąt, 

niech zmartwychwstały Chrystus będzie dla nas wszystkich źródłem siły, odnowy, 

optymizmu, warto być zadowolonym, optymistycznie nastawionym, radosnym bo taki jest 

przekaz naszej filozofii katolickiej, filozofii związanej z okresem świąt wielkanocnych, 

wszystkim życzę wszystkiego najlepszego.  

       

6. 
Przewodniczący Rady poinformował, że podmioty dokonujące oświadczeń majątkowych 

mają obowiązek przedstawiania Radzie informacji z przeprowadzonej analizy tych 

oświadczeń oraz przedstawił informację przedłożoną przez naczelnika Urzędu Skarbowego  

w Ropczycach: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach przedkłada informację  

z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych  burmistrza, przewodniczącego rady 

miejskiej, pracowników samorządowych oraz radnych gminy Ropczyce. W dniu 2.10.2014 r. 

do tutejszego urzędu skarbowego wpłynęły oświadczenia majątkowe 20 radnych 

zobowiązanych do ich złożenia na 2 miesiące przed upływem kadencji. W wyniku 

przeprowadzonej analizy stwierdzono następujące nieprawidłowości: pan Jan Ździebko w pkt 

IX nie podano roku produkcji samochodu osobowego marki Volkswagen Touran. W dniu 

3.10.2014 r. wraz z pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.09.2014 r. do tutejszego 

urzędu wpłynęły oświadczenia majątkowe burmistrza Ropczyc pana Bolesława Bujaka oraz 

przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Misiury złożone na 2 miesiące przed upływem 

kadencji. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 

13.01.2015 r. wraz z pismem przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

7.01.1015 r. do tutejszego urzędu skarbowego wpłynęły oświadczenia majątkowe 20 radnych 

zobowiązanych do ich złożenia w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. W wyniku 

przeprowadzonej analizy stwierdzono następujące nieprawidłowości: pan Henryk Kędziora  

w pkt X nie określono w związku z jakim zdarzeniem został udzielony kredyt. W dniu 

12.02.2015 r. wraz z pismem burmistrza Ropczyc z dnia 9.02.2015 r. wpłynęły oświadczenia 

majątkowe 5 pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia w terminie 30 dni 

od dnia powołania na stanowisko oraz w dniu odwołania ze stanowiska. W wyniku 

przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 16.02.2015 r. wraz  

z pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.02.2015 r. do tutejszego urzędu wpłynęły 

oświadczenia majątkowe burmistrza Ropczyc pana Bolesława Bujaka oraz przewodniczącego 

Rady Miejskiej Józefa Misiury. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Naczelnik urzędu skarbowego informuje, iż wskazane nieprawidłowości 

należy wyjaśnić lub skorygować najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2015 roku.  

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach:  Informacja o oświadczeniach 

złożonych przez radnych 6 kadencji na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji została 

złożona na 59 sesji poprzedniej kadencji. Natomiast jeśli chodzi o informację z analizy 

oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Ropczycach to jest ona następująca: Na 

20 radnych zobowiązanych do złożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia ślubowania, 

które miało miejsce 27 listopada 2014 r. – oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy 

zobowiązani. Oświadczenia były składane w dniach od  5 do 24 grudnia 2014. Na podstawie 

mojej wiedzy i możliwości przeprowadzenia analizy w tych oświadczeniach 

nieprawidłowości nie stwierdziłem.  
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Przypominam Wysokiej Radzie o obowiązku składania oświadczeń majątkowych według 

stanu na 31 grudnia 2014  - w terminie do 30 kwietnia br.. Według stanu na dzień dzisiejszy 

oświadczenia złożyło 3 radnych.    

Ogłoszenie: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych przesyła 

zawiadomienie, że w dniu 17 maja br. odbędzie się na Jasnej Górze ogólnopolska 

pielgrzymka samorządowców z okazji 25 rocznicy samorządu terytorialnego. W obieg 

przedstawiam materiał na ten temat do wykorzystania według woli państwa radnych.  Jeżeli 

zbierze się grupa trzeba się zorganizować.   

  

Burmistrz p.B.Bujak poinformował, że również jest zobowiązany do przedstawienia 

informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych. Informacja: 

W związku ze zmianami organizacyjnymi i osobowymi w Urzędzie Miejskim z początkiem 

nowej kadencji do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązanych było 5 osób   

z powodu odwołania lub powołania  na stanowisko. Oświadczenia zostały złożone  

w terminach wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w oświadczeniach 

nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 

7. 

Radny p.Eugeniusz Nowakowski – Jestem trochę oburzony stanowiskiem Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, który wysyłając do wojewody wniosek o uchylenie uchwały 

naszej podjętej w sprawie prowadzenia szkoły w Brzezówce ze względu na to, że w opinii 

uwzględnia wniosek nie dobro społeczne ale przede wszystkim dobro określonych ludzi. 

Wydaje mi się, że najważniejszym problemem szkoły to jest dobro dziecka a nie dobro 

określonej grupy społecznej a nawet małej grupy społecznej. Dlatego jestem bardzo oburzony 

i sądzę, że wojewoda odpowie negatywnie. To jest jedno co chciałem mocno zaakcentować. 

Następna sprawa, cieszy mnie fakt, że powstaje szereg zakładów pracy na naszym terenie ale 

niepokoi mnie fakt, że nie ma ścisłej współpracy szkół średnich z zakładami pracy w celu 

powoływania nowych kierunków, które by zabezpieczyły przyszłych pracowników pod te 

zakłady pracy. Dobrze by było żeby starostwo podjęło ten problem i przy analizie z dyrekcją 

tych zakładów przeanalizować możliwości kształcenia na określone kierunki ponieważ dałoby 

to możliwość utrzymania młodzieży w naszym regionie. Dlatego mój apel jest taki żeby 

wystąpić do starostwa o przeanalizowanie mojego wniosku.  Następnie, interesuje mnie 

sprawa przekazania budynku stacji kolejowej w Ropczycach, na jakiej zasadzie, czy istnieje 

jakaś forma przekazywania czy nie.      

 

Burmistrz p.B.Bujak – Jeśli chodzi o budynek PKP to tak jak we wszystkich gminach,  

w których złożono propozycję przejęcia, jesteśmy na etapie procedury teraz w PKP czy 

przekażą i w jakiej formie. Geodezyjnie sprawy zostały komisyjnie ustalone pomiędzy PKP  

i nami. Stan prawny jest jakby to powiedzieć zaktualizowany. Teraz jest kwestia decyzji 

gremium PKP. Jeśli podejmą określone decyzje na tak to my przejmiemy i będziemy 

wówczas rozważali funkcje jakie przypiszemy temu budynkowi i tej części terenu, który  

w ustaleniu z nami został zaznaczony. To jest dobry moment żeby też poprosić obecnych tu 

radnych powiatowych, bo pan Eugeniusz też zwracał się do rady powiatu, o przekazanie  

w formie pytań na sesji powiatowej też i kwestii dotyczącej regulacji prawnej ulicy 

Dworcowej przyległej do dworca PKP, która wiem, że dzisiaj jest na terenie PKP. Jeśli pan 

radny i nie tylko i mieszkańcy Brzezówki wnioskowali, podpisali się i oczekiwali inicjatywy 

ze strony burmistrza by budować tam chodnik i przebudowywać drogę to najpierw trzeba 

uregulować stan prawny. Tutaj stroną jest powiat a nie gmina, bo powiat jest jakby 

właścicielem drogi, która nie jest na jego terenie tylko na terenie PKP a jest to dobry okres 

żeby dzieląc te nieruchomości po kończonej inwestycji na tym odcinku od Czekaja do Dębicy 
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gdy są regulacje geodezyjne prowadzone - teraz dopilnować tego tematu bo później będzie 

ciężko zmusić PKP do podziałów geodezyjnych, zatwierdzania itd.. Myślę, że jak radni 

powiatowi wystąpią pytając, czy taki proces powiat uruchomił to otrzymają jakąś odpowiedź. 

Bo tak jak i wy państwo zadajecie różne pytania czy na klubie, czy na komisjach, czy na sesji 

my urzędnicy podejmujemy działania, tak samo i radni powiatowi tam nas reprezentują  

i powinni te tematy przekazywać, włącznie i ten temat, który tu był poruszony ze strony 

prezesa UTC, że oczekuje, że my, środowisko w tym rejonie przygotuje się do prowadzenia 

takiej kwalifikacji w szkołach ponadgimnazjalnych, które pozwolą im zatrudniać ludzi  

z naszego terenu a nie z Mielca czy z Dębicy. Ktoś mi mówił ostatnio, w Weldonie połowa 

ludzi zatrudnionych jest z Dębicy. A co ma zrobić jak oczekuje na spawaczy a ani z Ropczyc 

ani z Dębicy chętnych nie ma bo pojechali do Niemiec bo tam się im płaci trzy razy więcej  

i się nie dziwię, dopóki u nas nie wzrosną płace. Natomiast jak młodzież wychodzi ze szkół 

nie potrafi nic skutecznego zrobić, nie mówię, że nie potrafi nic robić tylko żeby spawać 

trzeba mieć uprawnienia, trzeba ludzi z doświadczeniem. Gdyby system nauczania niektórych 

zawodów przewidywał więcej praktyki na zakładach pracy to musi być porozumienie odgórne 

bo sam dyrektor nie wyśle na praktyki kilkumiesięczne ale tak trzeba bo inaczej nie będziemy 

mieli młodych przygotowanych. Trzydzieści parę czy nawet czterdzieści lat temu chodziłem 

do technikum pięcioletniego obróbka skrawaniem do Dębicy to w pierwszych trzech latach 

miałem w każdy dzień 8 godzin albo na zakładach na wiertarkach, szlifierkach, albo na 

warsztatach szkolnych gdzie dostawało się projekt techniczny i należało konkretną rzecz 

wytoczyć, przeszlifować, zrobić. A na czwartym i piątym roku mieliśmy rysowanie projektów 

technicznych, wykonawczych. Dziś nie wiem czy jest tak, że młodzież z profilowanych 

liceów ma jeden dzień w tygodniu minimum na zakładzie pracy gdzie się uczą tego zawodu, 

w którym się kształcą teoretycznie. I później jest rozdźwięk jak dziś był u mnie 

przedsiębiorca zza Dębicy, który  chce na terenie Czekaja też ulokować, zbudować część 

swojego przedsiębiorstwa,  chce kupić działkę od prywatnych osób i pytał. Przy okazji mówi, 

że jego syn chodzi na studia zaocznie jest na IV roku i pracuje w jego przedsiębiorstwie  

z zakresu transportu i mówi, to co nas uczą na studiach w zakresie logistyki transportu  

i innych spraw z tym związanych to przystaje jak pięść do nosa przydaje się w dwóch, trzech 

procentach. Gospodarka wskazuje, że kierunki studiów są nieadekwatne do potrzeb – chłopak 

studiuje to co ojciec prowadzi firmę od 25 lat i chce żeby syn to przejął, który tam pracuje od 

matury, poszedł na studia kierunkowe i mówi tato to jest bezsens, chodzę boś mi kazał. A na 

naukę języków, bo zajmując się logistyką w tej firmie musi się porozumiewać biegle z trzema 

przynajmniej państwami to biegle opanował poza studiami język angielski wymuszony przez 

kontrakty i umowy i negocjacje cenowe, porozumie się świetnie na tyle na ile musi  

z Włochami i z Niemcami. Ale to nie na studiach, to już jest nauka poza studiami żeby 

budować swoje zaplecze, więc ważne jest to że uczymy informatyki i że uczymy języków 

obcych bo dzisiaj każda maszyna dobra czy nowoczesna nawet w obróbce skrawaniem opiera 

się na komputerze, na informatyce. Byłem na otwarciu nowej hali późną jesienią w Weldonie 

gdzie wyposażenie to nowoczesne urządzenia i maszyny nawet do gięcia, do wiercenia, do 

łączenia nitami, wszystko jest na bazie komputera. Tam nikt nie ustawia tak jak kiedyś 

ustawialiśmy kręcąc i przesuwając wiertarki i podkłady - tylko komputer. Więc jeśli uczymy 

informatyki to dobrze, jeśli uczymy języków to też dobrze bo wiele dokumentów jest  

w języku angielskim a przede wszystkim obsługa maszyn sprowadzonych z zagranicy to też 

techniczne sprawy informujące o obsłudze maszyny są w języku angielskim i młodzież musi 

to umieć. Jeśli uczymy dzieci od przedszkola języka przynajmniej jednego to dobrze. Ale 

studia są bardzo rozbieżne od gospodarki, boję się, że część zawodów w szkołach średnich też 

odbiega od gospodarki, od potrzeb rynku. W związku z informacją UTC wynika, że 

przynajmniej jeden oddział w szkole średniej powinien być w kierunku elektroniki 

przygotowywany. Jeśli nie zdążymy od 1 września tego roku to przynajmniej od przyszłego 
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roku żeby być może część tej młodzieży zatrzymać. Zatrzymalibyśmy gdyby płace były 

wyższe ale płace są takie jakie są. Popieram związki zawodowe pod warunkiem, że walczą 

np. o wyższe minimalne płace pracowników. Te płace minimalne, które są, są żenująco niskie 

i dlatego wielu młodych ludzi, kończąc szkołę średnią ucieka bo imając się dużo gorszej 

pracy niekwalifikowanej zarobi trzy razy więcej, młodzi nie zdają sobie sprawy, że koszty 

utrzymania rodzin tam są też dwu, trzykrotnie większe, ale są zwykle samotni dopiero później 

zakładają tam czasami rodziny i jest problem bo jak się zwiąże rodziną to nie chce wrócić. 

Mamy w Polsce wiele problemów nie tylko tych z górnej półki ale i w każdej gminie jest 

problemów wiele do rozwiązania we współdziałaniu i pan radny bardzo słusznie powiedział, 

że o tych sprawach trzeba rozmawiać i trzeba się przygotowywać bo jeśli my na dole sami  

w tych dwóch i pół tysiąca gmin nie poukładamy sobie coś logicznie i zdroworozsądkowo 

zmuszając tych u góry żeby dali oprzyrządowanie prawne takie jak trzeba to nikt za nas 

niczego nie zrobi. Dedykuję to również i sołtysom, i przewodniczącym osiedli bo to dotyczy 

tak samo sołectw i osiedli.  

 

8. 

Przewodniczący Rady złożył w imieniu całej Rady i swoim, Burmistrzom, sołtysom, 

przewodniczącym zarządów osiedli, pracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom, 

życzenia aby nadchodzące święta przyniosły radość, pokój, pozwoliły na wzajemne 

obdarowywanie się życzliwością oraz miłego i radosnego świętowania - wesołego Alleluja. 

Przewodniczący Rady zamknął 7 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci: 

Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej             

 


