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Protokół Nr XLV / 13 

z XLV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 listopada 2013 r. 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku  

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

wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący Rady 

Miejskiej – p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 12.15-15.00. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 
Przewodniczący Rady – Otworzył 45 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 - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam dużą 

prośbę o zgodę na wprowadzenie poprawek do dzisiejszego porządku obrad. Te poprawki 

wynikają z bardzo dynamicznej sytuacji. Jest już końcówka roku, teraz wpływają różne dotację  

o które wcześniej występowaliśmy i wychodzą uzupełnienia do różnych projektów europejskich, 

stąd wybaczcie ta sesja i następna sesja to będzie dużo autopoprawek i nowych projektów, które 

dzieją się w ciągu jednego tygodnia, bo mamy obowiązek przekazać na 7 dni wszystkie projekty. 

Pierwsza propozycja o której zaakceptowanie proszę Wysoką Radę dotyczy projektu 4.4. pod 

tytułem uchwalenie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

proszę o wycofanie. Trzeba jeszcze nad tym projektem popracować. On jest dobrze 

przygotowany, dużo informacji ale trzeba jeszcze uzupełnienie informacji i konkretne wnioski. 

Przygotowywaliśmy się do tego projektu rok czy półtora, jeśli jeszcze popracujemy góra miesiąc 

lub dwa to nic się niestanie. Ja osobiście mam tam parę drobnych wątpliwości. Myślę, że komisja 

gospodarki za miesiąc, dwa jeszcze raz chętnie wysłucha. Nic się nie stanie i dlatego proszę  

o zgodę na wycofanie. W to miejsce jeśli Wysoka Rada zgodzi się wycofać prosiłbym, żeby pod 

numerem 4.4. przyspieszyć projekt wprowadzenie Program Karta Rodziny Wielodzietnej. Po tym 

punkcie, który miałby numer 4.4. po wprowadzeniu Programu Karta Rodziny Wielodzietnej będę 

prosił pana przewodniczącego o ogłoszenie przerwy by zwołać Komisję Rewizyjną nad 

projektami, które będę prosił o wprowadzenie do porządku obrad. Po pierwsze chcę wprowadzić 

autopoprawkę, którą chyba jednak jako radni macie do projektu 4.6. W tych dniach przyszła nam 

decyzja i dotacja 60.000 zł na oświatę i przekazujemy ją z propozycją odpowiednią na Gnojnicę  

i przyszedł nam zwrot za program, który dość dawno realizowaliśmy „Internet  

w domu - dobry start w przyszłość”, komputery dla dzieci ze szkół prywatnie 58.000 zł, to  

z powrotem wprowadzamy i to jest autopoprawka, te dwa elementy do projektu 4.6.. Do projektu, 

który jest tu dziś zapisany pod numerem 4.7. – zmiany w budżecie gminy na 2013 rok będę prosił 

o wprowadzenie jak gdyby projektu, który będzie projektem uchwały rady w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań w 2013 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych ale tak naprawdę jest to jakby 

uzupełnienie zmian w budżecie bo dotyczy zabezpieczenia w tym roku kwoty 1.168.000 zł na 

projekt wykluczenie cyfrowe, który polega na zakupie, myśmy o tym informowali dostajemy 

100%, nie wydajemy żadnych naszych pieniędzy ale musimy to w budżecie jeszcze tego roku 

zamieścić. Ostateczne decyzje zapadły kilka dni temu, nie ma co czekać bo chcemy uruchomić 

działanie. To będzie kolejny projekt, który wprowadzamy, po obecnym projekcie 4.7. Dalej 

chciałbym prosić o zgodę na wprowadzenie projektu w sprawie zmiany uchwały XXXIX/421 

Rady Miejskiej z 27 maja br. Dotyczyłaby zadania związanego z odbudową stadionu sportowego 

w Ropczycach. Dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 
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zabezpieczenie płatności budowy tych trybun w bieżącym roku. Mamy na te trybuny 90% dotacji 

ale tak się przedłużają procedury związane z podpisaniem ostatecznej umowy, przede wszystkim 

z możliwością złożenia faktury, żeby ją refinansować, że w tym roku nie otrzymamy z dotacji 

europejskiej tych pieniędzy, natomiast jest stan zerowy zgodnie z harmonogramem zrobiony czyli 

ławy i fundamenty wyzbrojone, wyrównane wszystko, już dźwigi montują elementy kolejnej 

konstrukcji a faktury czekają w wysokości prawie 900.000 zł. Co trzeba zrobić, żeby nie 

zablokować firmy Skanska, która buduje za pieniądze europejskie, założyć swoje ale my swoich 

nie mamy więc trzeba pożyczyć pieniądze w banku, już ogłosić przetarg na to, pożyczyć na czas 

wieloletni, bo jeśli tylko pożyczyć na 1 rok to jest uproszczona sprawa ale ponieważ wiemy, że  

w tym roku nie oddadzą nam tej kwoty z tego programu i z tej umowy, one przyjdą gdzieś  

w pierwszym kwartale przyszłego roku, to już jest pożyczka wieloletnia, ona taka musi być. 

Przyjdą za te faktury pieniądze, my oddajemy tą pożyczkę. Nie ma wyjścia bo inaczej 

zablokujemy roboty, ktoś robi i ktoś płaci jeszcze miesiąc. Nie przewidywaliśmy takich kłopotów 

związanych z zakończeniem procedury podpisania umowy i możliwości finansowania tej 

inwestycji a mamy ją w określonym terminie oddać i nie wolno było wstrzymywać inwestycji. 

Reasumując nie ma zmian w naszych wydatkach na budowę tych trybun. Jeszcze raz podkreślam 

to co publicznie pisaliśmy i mówiłem z tej sali. W ogóle stadion będzie kosztował ponad 5 

milionów, z tego my wyłożymy ok. 500.000 zł i na trybuny i na bieżnie. Razem dotacja, którą 

mamy na przebudowę, wszystko co z bieżnią związane i na budowę trybun to jest 5 milionów 

złotych dotacji. Do tego my dołożymy z naszego budżetu, z naszych dochodów około 500.000 zł, 

niespełna 10% ale ta budowa musi iść harmonijnie i musimy zabezpieczyć finansowanie. Ten 

projekt temu służy i bardzo bym prosił, żeby Komisja Rewizyjna po przerwie pochyliła się i była 

zgoda Wysokiej Rady teraz na jego wprowadzenie. Przedostatni projekt, który prosiłbym  

o wprowadzenie dotyczący konkretnie zaciągnięcia tejże kwoty kredytu długoterminowego czyli 

to, co przed chwilą mówiłem, że to będzie może na 3-4 miesiące, na ten okres od grudnia, 

najprawdopodobniej bank udostępniłby nam kwotę przed świętami albo po świętach zapłacimy 

zaległe faktury, które są do końca roku wymagalne. Marszałek nam oddaje te pieniądze w lutym, 

może marcu albo na przełomie i spłacamy ten kredyt. Proszę o zgodę na kredyt długoterminowy 

w kwocie już konkretnej 659.000 zł a dlaczego 659.000 zł bo taką mamy uchwałę z 2013 roku 

dotyczącą możliwości zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne i ta kwota dotyczy dokładnie 

możliwości zaciągnięcia w tym roku kredytu na budowę sali gimnastycznej w Niedźwiadzie 

Dolnej ale my nie musimy akurat na tą inwestycję tego kredytu zaciągać. Podmieniamy to 

zadanie, nazwę zamiast Niedźwiada sala gimnastyczna idą trybuny. Dwie uchwały, ten sam temat 

dotyczący pieniędzy nie z naszego budżetu tylko pieniędzy pożyczonych w zamian za pieniądze, 

które otrzymamy od marszałka za 3-4 miesiące bo one nam się należą. Ostatni projekt uchwały 

dotyczący zabezpieczenia udziału gminy do projektu edukacyjnego dla Zespołu Szkół  

w Lubzinie, który nazywa się „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim”. 

Polega na tym, że trzy dni temu Wojewódzki Urząd Pracy skonkretyzował kwotę, którą ta szkoła 

otrzyma. To jest dokładnie 199.511 zł. Udział nasz polega na tym, żebyśmy wydali z budżetu 

gminy 341 zł i zaangażowali kwoty w postaci najmu 23.600 zł jako wartość tego najmu. Bardzo 

prosty, oczywisty projekt uchwały. To są poprawki i nowo wprowadzone uchwały. Może bardzo 

chaotycznie o tym mówię ale Komisja Rewizyjna to sobie poukłada i pani skarbnik bardziej 

szczegółowo powie. One nie angażują w zasadzie dodatkowych pieniędzy gminy, one tylko 

ustawiają, żeby wszystko szło harmonijnie, żebyśmy nie mieli zaległości płacowych, żebyśmy 

sobie radzili z pieniędzmi europejskimi, których mamy sporo przyznanych ale, które przychodzą 

nieterminowo. 

 

Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za - 20 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Porządek obrad w całości – został przyjęty przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących  

się – 0. 
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Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z 44 sesji. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1.uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, 

4.2.darowizny nieruchomości gruntowej (drogi) położonej w Lubzinie na rzecz Skarbu Państwa, 

4.3.darowizny lokalu użytkowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce-Granice, 

4.4. wprowadzenia Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie Gminy Ropczyce, 

4.5.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok, 

4.6.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok, 

4.7.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, 

4.8.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

4.9.przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce, 

4.10.zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok, 

4.11.zmiany uchwały Nr XXXIX/421/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2013 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 r., 

4.12.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce 

na koniec 2013 roku, 

4.13.zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Równe 

szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. 

Poddziałania 9.1.2., Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 

 

3. 
Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołu z 44 sesji rady. Uwagi nie zostały 

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

 

4. 
Radny Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie projekty 4.1. oraz od 4.6. do 4.10. 

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

gospodarczego poinformował, że pozytywną opinię uzyskały projekty uchwał: 4.2. w sprawie 

darowizny nieruchomości gruntowej (drogi) położonej w Lubzinie na rzecz Skarbu Państwa, 4.3. 

w sprawie darowizny lokalu użytkowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce-

Granice. Natomiast przedstawiony projekt 4.4. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014-

2029” po uzupełnieniu będzie przedmiotem analizy i opiniowania przez komisję na początku 

2014 roku. 

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

poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego oraz 

Komisji ds. oświaty w dniu 26 listopada br. zostały przeanalizowane dwa projektu uchwał tj.  

w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie Gminy 

Ropczyce oraz w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 

Gminy Ropczyce. Obydwa projekty uchwał uzyskały opinię pozytywną. 

 

 



4 

 

4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2014 – Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich 

– pan Łukasz Charchut. 

Projekt uchwały dotyczy uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014. Uchwała jest identyczna jak uchwała z zeszłego roku, tak co do zapisów merytorycznych 

jak i kwestii finansowych. Kwota na realizację programu to 268.000 zł. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014, została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej (drogi) 

położonej w Lubzinie na rzecz Skarbu Państwa – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę, o powierzchni 1 ha 20 arów, oznaczonej  

w operacie ewidencji gruntów obrębu Lubzina, jako działki ewidencyjne: 1089, 1095, 1100, 1101, 

1106, 1107 z przeznaczeniem na cele publiczne. Jest to droga prowadząca do kompleksu leśnego 

na Przymiarkach od drogi powiatowej Lubzina –Okonin. Część tej drogi już została w ewidencji 

gruntów włączona do zasobu leśnego. 

 

Uchwała w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej (drogi) położonej w Lubzinie na rzecz 

Skarbu Państwa, została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie darowizny lokalu użytkowego na rzecz 

Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce-Granice – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału ½ części lokalu 

użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 128,14 m2, składającego się z pomieszczeń nr: 11  

o powierzchni użytkowej 53,10 m2, 18 o powierzchni użytkowej 12,11 m2, 19 o powierzchni 

użytkowej 10,88 m2, 20 o powierzchni użytkowej 9,49 m2, 21 o powierzchni użytkowej 32,12 m2 

(wszystkie dotychczas wymienione pomieszczenia znajdują się na parterze) oraz jeszcze jedno 

pomieszczenie nr 52 o powierzchni użytkowej 10,44 m2 znajdujące się na strychu wraz  

z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 30,54 m2 w piwnicach, stanowiącego 

własność Gminy Ropczyce znajdującego się na paterze i strychu budynku zlokalizowanego  

w Ropczycach przy ul. Leśnej 88, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej tj. 

gruncie znajdującym się pod tym budynkiem oznaczonym jako działka ewidencyjna 1628/4  

o powierzchni ogólnej 20 arów 39 m2, objęta księgą wieczystą 19611. Jest to jakby kontynuacja 

wcześniejszych uchwał rady miejskiej w których rada wyrażała zgodę na dokonanie darowizny ½ 

części wszystkich nieruchomości zabudowanych obiektami ochotniczych straży pożarnych na 

terenie gminy Ropczyce. 

 

Uchwała w sprawie darowizny lokalu użytkowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 

Ropczyce-Granice, została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Rodziny 

Wielodzietnej 3+” na terenie Gminy Ropczyce – Sekretarz Gminy – pani Jolanta Kaszowska. 

Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie 

Gminy Ropczyce od 1 stycznia 2014 roku. W projekcie uchwały rodzina wielodzietna to rodzina 

mająca na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia pod 
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warunkiem, że dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkała i zameldowana na terenie gminy 

Ropczyce, w tym również rodzina, gdzie dzieci wychowywane są przez jednego z rodziców. 

Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania mają przede wszystkim na celu zwiększenie 

udziału rodzin wielodzietnych w życiu społeczno-kulturalnym Ropczyc poprzez udzielenie ulg 

polegających na umożliwieniu zakupu biletów wstępu na obiekty Ropczyckiego Centrum Sportu  

i Rekreacji, na imprezy organizowane przez Centrum Kultury a także ulg w opłacie za 

przedszkole i żłobek i w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Katalog ulg nie jest 

zamknięty. Do programu mogą przystąpić inne podmioty publiczne i prywatne np. sklepy, które 

zaoferują zniżki na swoje usługi bądź towary. Projekt uchwały zawiera również sposób 

rozliczania wydatków związanych z funkcjonowaniem karty a także upoważnienie dla burmistrza 

do wydania zarządzenia zawierającego m.in.: regulamin przyznawania, wydawania karty. Krótkie 

uzasadnienie: w maju bieżącego roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił program 

polityki rodzinnej, w którym zwrócił się do samorządów z apelem o zaangażowanie się  

w politykę na rzecz rodziny m.in. poprzez uchwalanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny 

to jedno z rozwiązań polityki rodzinnej dzięki któremu rodziny wielodzietne, czyli takie, które 

wychowują co najmniej 3 dzieci i stosowane jest kryterium demograficzne czyli zapewnienie 

zastępowalności pokoleń mają prawo do ulg, zniżek i zwolnień opłat za korzystanie z wybranych 

usług przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy włączyli się do programu. Korzystając  

z rozwiązań przyjętych w innych samorządach burmistrz wystąpił z inicjatywą wprowadzenia 

Karty Dużej Rodziny w gminie Ropczyce. Jest to kolejny element długofalowej polityki rodzinnej 

prowadzonej przez burmistrza zachęcającej rodziny do pozostania lub zamieszkania  

w Ropczycach. Przypomnę, że elementami tej polityki są m.in.: rozwój budownictwa 

mieszkaniowego, rozwój bazy przedszkoli, budowa żłobka. Karta Dużej Rodziny jest wyrazem 

świadomości samorządu Ropczyc jak ważną pracę wykonują rodzice wychowując dzieci, 

wyrazem uznania za tą pracę, gestem zwykłej solidarności a także tworzeniem dobrego klimatu 

wokół rodzin wielodzietnych wśród społeczności gminy. Karta i związane z nią uprawnienia mają 

spełniać wiele celów m.in.: cel demograficzny, by zachęcić potencjalnych rodziców do posiadania 

kolejnych dzieci, cel finansowy – zachęcić rodziny wielodzietne lub planujące posiadanie 

większej liczby dzieci do pozostania lub zamieszkania w Ropczycach a co za tym idzie 

zapewnienie większych wpływów podatkowych do budżetu. Cel ekonomiczny - mają wpierać 

budżety rodzin wielodzietnych a także zwiększyć popyt na lokalne usługi, co zmierza do poprawy 

kondycji podmiotów gospodarczych, które przystąpią do programu. Cel społeczny – umożliwić 

integrację rodzin poprzez wspólne spędzanie czasu. Cel wizerunkowy – podnieść prestiż rodzin 

wielodzietnych w społeczności lokalnej przez podkreślenie ich znaczenia i dostrzeżenie 

problemów tych rodzin. Cel subsydialny – mają wypełnić lukę w krajowej polityce rodzin 

wielodzietnych i uzupełnić braki w rozwiązaniach polityki rodzinnej rządu. 

 

Radny pan Witold Darłak – bardzo dobry pomysł, spodobał mi się mam nadzieję pierwszy krok 

do tego aby wspierać wielodzietne rodziny i pokazywać, że miasto i samorząd dąży do tego aby 

jak najbardziej wspierać i pokazywać, że się takie rodziny wielodzietne docenia. Mam nadzieję, 

że te rozporządzenia o których pani sekretarz mówiła szybko wejdą w życie, że informacje  

o możliwościach rabatów czy tych kartach szybko przez np. dzieci w szkołach, dyrektorów dotrą 

do rodziców i poprzez to, że będzie tańszy wstęp na basen czy kort tenisowy, boisko te rodziny 

bardziej się zaktywizują, będą bardziej uczestniczyć w tym życiu społecznym. Nie ma wyliczeń 

dokładnie ile to będzie kosztowało gminę, mam nadzieję, że te koszty nie będą aż tak duże jakby 

się wydawało, natomiast myślę, że w tym momencie cel uświęca środki i uważam, że to jest 

dobry pomysł.  

 

Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie 

Gminy Ropczyce, została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Przerwa w obradach ogłoszona w celu odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
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4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok 

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok. Dotyczy przesunięcia 

wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej o kwotę 412.562,96 zł. Są to 

zmniejszenia i zwiększenia na poszczególnych zadaniach realizowanych przez naszą gminę. 

Takie przesunięcia są konieczne ze względu na czy już zakończone zadania, czy te, które są  

w trakcie realizacji, po realizacji 11 miesięcy. Tabela nr 1 przedstawia poszczególne przesunięcia 

pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. 

 

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

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

 

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

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt ten dotyczy również zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok. Projekt łącznie  

z autopoprawką, która została przedstawiona do projektu dotyczy zwiększenia w budżecie gminy 

dochodów, już po wprowadzeniu autopoprawki w kwocie 601.931,84 zł. Są to zarówno 

zwiększenia dochodów bieżących jak i majątkowych. Równocześnie zwiększa się wydatki 

budżetu w tejże kwocie wydatki bieżące, majątkowe, oraz wydatki na projekty finansowane  

z udziałem środków z Unii Europejskiej. Tabela nr 1 przestawia zwiększenia dochodów. Mogę 

wymienić tutaj grupy dochodów, które się zwiększyły. Są to środki pochodzące z dotacji na 

segregowanie odpadów (zakupione pojemniki), na wiaty autobusowe, azbest. Jest tu zwiększenie 

również po części rezerwy subwencji ogólnej jaką otrzymaliśmy decyzją z ministerstwa oraz 

wprowadzenie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce”, 

który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dochody wprowadzające  

w jednostkach, które wypracowały sobie przez okres prawie 11 miesięcy dochody i te dochody są 

w tabeli nr 2 szczegółowo rozplanowane na poszczególne jednostki czy na poszczególne zadania.  

 

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

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

 

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego 

Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

W uchwale tej zmienia się zakres wykonywania projektowania i budowy sali gimnastycznej  

w Gnojnicy Dolnej o kwotę 200.101 zł. W konsekwencji tych zmian zwiększa się łączną 

wysokość nakładów finansowych na tym przedsięwzięciu do kwoty 5.132.085,88 zł. W tej 

uchwale wystąpi także autopoprawka dotycząca zapisów następnych uchwał tj. zapisów 

zmieniających nazwę zadania z Niedźwiady Dolnej na trybuny. Te zapisy zostaną wprowadzone 

w kwocie, w której będzie uchwała podjęta 659.789.86 zł. 

 

Pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna 

pozytywnie zaopiniowała projekty wprowadzone oraz autopoprawki do przedsięwzięcia 

inwestycyjnego i prognozy finansowej. 

 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

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

 

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej.  

W projekcie tym zwiększa się zakres wykonywania na zadaniu projektowanie i budowa sali 

gimnastycznej w Gnojnicy Dolnej o 200.101 zł łącznie z autopoprawkami, które zostaną 
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naniesione dotyczącymi zadania w Niedźwiady Dolnej. Wszelkie zapisy sumujące zostaną 

naniesione w załącznikach do uchwały. 

 

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

przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Przyznaje się dotację w wysokości 20.000 zł na wniosek jaki został złożony przez Parafię 

Rzymsko Katolicką p.w. Św. Mikołaja w Lubzinie. Określenie zabytku wskazane jest tutaj jako 

neogotycki ołtarz główny w Kościele Parafialnym Św. Mikołaja w Lubzinie. Wysokość dotacji 

jaka była wnioskowana jest w wysokości 18, 1% z ogromnego kosztu prac objętych zadaniem. 

We wniosku jako określenie prac na które ma zostać udzielona dotacja wskazywana była 

konserwacja techniczna ołtarza, wykonanie nowej figury, wykonanie brakującej odbudowy 

tabernakulum i pozostałe zadania, które składają się na odnowę tego zabytku. W załączniku nr 1 

do uchwały jest wykazana nazwa podmiotu, który otrzymuje dotację i na co zostaje ona 

udzielona. 

 

Radny pan Witold Darłak - na jaką kwotę opiewał wniosek jaki parafia złożyła. 

Pan Beata Malec - kwota wskazana we wniosku to 110.266 zł. 

Radny pan Witold Darłak – pytam o kwotę dofinansowania, czy parafia się starała o 20.000 zł czy 

o inną kwotę. 

Pan Beata Malec – parafia starała się o 20.000 zł.  

 

Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy 

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

 

4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku  

w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2014 rok. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2014 roku środków  

w wysokości 1.168.530 zł na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy 

Ropczyce”. Źródłem pokrycia zobowiązań będzie dotacja celowa w ramach programów 

realizowanych z udziałem środków europejskich. Uchwała ta upoważnia Burmistrza Ropczyc do 

zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku w zakresie tych wydatków i do podpisania umowy  

w sprawie realizacji tej uchwały. 

 

Radny pan Witold Darłak – mam pytanie, żeby ktoś, kto jest odpowiedzialny za ten projekt może 

troszkę szerzej przedstawił co ten projekt zakładał, o co było wnioskowane i co w tym projekcie 

gmina otrzymała. 

 

Pan Robert Kuraszkiewicz – II Zastępca Burmistrza Ropczyc – zbliżony projekt pierwszy raz 

realizowaliśmy 3 lata temu. Jest to projekt, który złożony jest do Władzy Wdrażającej programy 

europejskie. Ma on zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób, które są z uwagi na swój status 

materialny, bądź wiek zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Zakres rzeczowy tego projektu opiera 

się na trzech najważniejszych rzeczowych elementach. Po pierwsze grupą docelową jest 50 osób, 

które są tym wykluczeniem cyfrowym zagrożone z uwagi na swój status materialny. Zgodnie  

z rozporządzeniem, które pobierają świadczenia socjalne bądź też szkolne. Będziemy dopiero 

przystępowali do rekrutacji osób, które spełniają ten wymóg. Mogą to być również osoby 50 plus, 

które również są zagrożone wykluczeniem cyfrowym, czyli pierwszy zakres rzeczowy to jest 50 
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osobowa grupa osób, mieszkańców naszej gminy. W poprzednim projekcie było to 44 dzieci, 

którym zakupiliśmy sprzęt komputerowy, drukarki przez okres trwania projektu i w okresie 

trwałości projektu opłacamy im internet czyli ten komponent mamy dalej, będzie ta 50 osobowa 

grupa osób. Kolejny komponent rzeczowy tego działania to są tzw. działania komplementarne.  

W ramach działań komplementarnych zakupimy sprzęt komputerowy do naszych wszystkich 

placówek oświatowych, wszystkich szkół, przedszkoli i biblioteki. Tych komputerów będzie 260 

kilka, czyli wszystkie nasze placówki szkolne otrzymają nowy sprzęt komputerowy po to, żeby 

można go było tam bezpłatnie udostępniać osobom, które chcą korzystać z komputerów. Trzeci 

komponent to szkolenia dla osób objętych projektem w zakresie bardzo szeroko pojętej obsługi 

komputera. Jest to o tyle korzystne, na tyle zmieniły się zasady finansowe, że w 100% całość tych 

działań jest finansowana. Żeby rozpędzić tą machinę, ogłosić przetarg muszą być zabezpieczone 

środki finansowe, które do nas wrócą. Aby zgodnie z harmonogramem, który jest załącznikiem do 

umowy z władzą wdrażającą rozpocząć wrażanie tego projektu wymagana jest tego typu uchwała.  

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych 

na 2014 rok, została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw -0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/421/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 

2013 r. – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały z 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Ropczyce na 2013 r.. W uchwale tej zmieniane będą zapisy paragrafu 3 dotyczącego nazwy 

zadania na które miał być zaciągnięty kredyt, który został zaplanowany jako deficyt gminy 

Ropczyce w kwocie 659.789,86 zł. Deficyt ten związany jest z realizacją projektu teraz odbudowa 

trybun stadionu sportowego w Ropczycach a wcześniej uchwała została podjęta na zadanie 

realizowane ze środków Unii Europejskiej rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej 

wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegną zmianie. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/421/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 

maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 r., została podjęta przy: za – 

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

 

4.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2013 roku – Skarbnik Gminy – pani 

Beata Malec. 

Projekt ten jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały w której zaciąga się kredyt 

długoterminowy 659.789,86 zł na pokrycie deficytu na wydatki inwestycyjne mianowicie 

„Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach”. Spłata kredytu nastąpi w drugim 

kwartale 2014 roku. Zobowiązanie to zostanie pokryte z dochodów Gminy Ropczyce z tytułu 

wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich. Kredyt długoterminowy zostanie rozpisany na podstawie ustawy o zamówieniach 

publicznych, zostanie wybrany bank i tutaj uchwała upoważnia burmistrza do podpisania 

wszelkich zabezpieczeń związanych ze spłatą kredytu, która przypada na okres 2014 roku,  

w pierwszym półroczu.  

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 

Gminy Ropczyce na koniec 2013 roku, została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu 

własnego do realizacji projektu pt.: „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” 

w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2., Programu Operacyjnego Kapitał 
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Ludzki na lata 2007-2013 – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – pan Stanisław 

Mazur. 

Proponowana uchwała zatwierdza do realizacji projekt pt.: „Równe szanse edukacyjne  

w województwie podkarpackim”, złożony w ramach konkursu nr 41/POKL/9.1.2/2013, na 

wartość 199 511,46 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2014 do 30.06.2015  

w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt 

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W celu realizacji projektu gmina Ropczyce zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego  

w formie pieniężnej w kwocie 341,38 zł oraz w formie niepieniężnej w kwocie 23.600 zł. 

Źródłem pokrycia zobowiązań pieniężnych będą dochody gminy Ropczyce z podatku 

nieruchomości od osób fizycznych, natomiast pokrycie wkładu niepieniężnego nastąpi poprzez 

oddanie do korzystania sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu. Pozyskane środki będą 

przeznaczone na zajęcia wyrównawcze z fizyki, matematyki, chemii dla uczniów gimnazjum 

mających trudności w nauce ale też dla uczniów uzdolnionych. Projektem tym zostanie objętych 

50 uczniów gimnazjum w Lubzinie. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu 

pt.: „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” w ramach Priorytetu IX, 

Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2., Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, 

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

 

5. 

Burmistrz Ropczyc p. B. Bujak – Panie Przewodniczący, szanowne prezydium, Wysoka Rado, 

szanowni przewodniczący osiedli, sołtysi, kierownictwo gminy i goście!  

Zaczynając sprawozdanie z pracy samorządu, urzędu miejskiego, jednostek podległych 

samorządowi w okresie ostatniego miesiąca  chciałbym powiedzieć, że weszliśmy już w ostatni 

etap w tym roku, pracy gminy. Końcówka listopada, grudzień to okres szczególnie intensywnych 

prac związanych z kończeniem przeróżnych inwestycji, to szczególnie referaty: rozwoju 

gospodarczego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to również referaty związane  

z zabezpieczeniem środków finansowych czyli referat pozyskiwania środków finansowych  

i rozwoju i przede wszystkim referat budżetu. Tu jest wielka gorączka. Trzeba łączyć dokumenty, 

trzeba uzyskiwać decyzje na użytkowanie, trzeba pisać protokoły i trzeba to wszystko 

sfinansować, rozliczyć i przygotować na koniec roku do zamknięcia. Równocześnie już 

pracujemy nad budżetem na przyszły rok, już jest przedłożony projekt budżetu, już jest wiele 

innych dokumentów w fazie zaawansowanej projektowej, formalno prawnej. Dziękuję 

pracownikom urzędu i innych jednostek organizacyjnych za aktywną pracę i powiem, że 

wszystko idzie dobrze, wszystko jest tak jak zaplanowane. Jak z kasą na koniec miesiąca, to przy 

takiej sytuacji gdzie za wiele rzeczy zakładamy pieniądze, które są pozyskiwane promesami, 

umowami z różnych źródeł, czas pokaże – grudzień. Mam nadzieję, że wyjdziemy na zero z małą 

opcją na plus, z niewielką nadwyżką budżetową, oby tak to się zakończyło, płynność finansowa 

jest niezwykle ważna.  

Jeśli chodzi o przygotowanie do zimy to w zakresie dróg, transportu, komunikacji powiem tak, że 

inwestycje te najważniejsze są zakończone. Jesteśmy w zaawansowaniu ponad 50% ostatniej 

inwestycji w postaci budowy chodnika przy drodze powiatowej na Granicach i parkingu – prawie 

wykonany, chodnik kontynuujemy, jeśli jeszcze byłoby tydzień pogody takiej jak w tym tygodniu 

to powinniśmy ten etap zakończyć za kwotę 200 tys. zł. Jesteśmy po przetargach, umowy 

podpisane jeśli chodzi o zimowe utrzymanie, najważniejsza rzecz na dzisiejszy dzień i mam 

nadzieję, że wszystkie te firmy, które mają z nami podpisane umowy, i te większe i te mniejsze, 

są gotowe i w gotowości do zimowego utrzymania. Na stronach internetowych urzędu miejskiego 

zamieścimy informację jakie ulice, jakie drogi, czyje i kto, jaki podmiot zabezpiecza zimowe 

utrzymanie - firmy włącznie z nazwiskami, numerami telefonów. To mówię, żeby było do 

publicznej wiadomości. Również w tych miejscach gdzie jest zlecane odśnieżanie sytuacyjne, 
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mamy zabezpieczony żużel na wypadek gdyby gdzieś ktoś w nocy jadąc miał problem żeby sobie 

pomógł. Na ile to pomoże zobaczymy. Jeśli chodzi o drogi, komunikację, chodniki temat 

kończymy na ten rok i przygotowujemy się do następnego roku.  

Podobnie w zakresie inwestycji najważniejsza inwestycja realizowana w tym roku – oddanie do 

użytku – sali gimnastycznej wraz z przedszkolem w Gnojnicy Dolnej plus sale dydaktyczne, jest  

z naszego punktu widzenia gotowa, wszystkie protokoły instytucji, które opiniują przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie są już gotowe, pozytywne, składamy właśnie 

wniosek o decyzję na użytkowanie. Dyrekcja szkoły, rada rodziców wspólnie z inwestorem czyli 

z gminą przygotowują uroczyste oddanie obiektu do użytku z poświęceniem i mam nadzieję, że 

na ten dzień też będzie dokument najważniejszy jakim jest decyzja na użytkowanie. Inwestycję 

zamykamy kwotą ponad 5 mln zł. Ktoś pytał na komisji ile jeszcze do planu musimy dołożyć, to 

chyba dzisiaj zakończone są wszystkie wyliczenia, sądzę, że wyjdzie w granicach jeszcze od 150 

do 200 tys.. Te pieniądze, mam nadzieję, że na zwiększonych dochodach znajdziemy na 

przedostatniej sesji. Oddajemy obiekt. Na pewno przed świętami dzieci będą korzystały z obiektu. 

Inna inwestycja podobna w Niedźwiadzie Dolnej jest rozpędzana. Firma, która wygrała przetarg 

buduje ławy i fundamenty. Buduje jak buduje, mieliśmy  nadzieję, że na dziś będzie prawie to 

gotowe. Trochę spóźnialsko weszli, ale może im pogoda pozwoli przed świętami zakończyć ten 

etap. Jeśli nie, w zimie też można robić pod warunkiem, że będą warunki atmosferyczne 

odpowiednie dla tej pracy. Kwota z przetargu, jeszcze raz przypominam, na okrągło 3,5 mln zł, 

jest to sala gimnastyczna plus kilka sal dydaktycznych i termomodernizacja starych obiektów  

i otoczenie. Ostatecznie zakończył się etap uzgadniania, ile w związku ze zmniejszoną kwotą  

z przetargu w stosunku do kosztorysu inwestorskiego otrzymamy dotacji z dwóch źródeł,  

z Regionalnego Programu Operacyjnego i z Ministerstwa Sportu. Razem z tych dwóch źródeł 

otrzymamy 1,1 mln, a więc 1/3 pieniędzy na tą inwestycję pozyskamy ze źródeł zewnętrznych, 

zawsze z opóźnieniem, zawsze będziemy musieli zakładać swoje i później nam te pieniądze 

zwrócą. Zadanie mamy oddać do użytku do końca przyszłego roku. Jak się skończy z terminem, 

jak się skończy z kosztami czas pokaże, zawsze się coś zmienia w trakcie roboty. Inna inwestycja 

– trybuny. Prowadzona jest zgodnie z harmonogramem, natomiast finansowanie jest do tyłu jeśli 

chodzi o zabezpieczenie z europejskich środków i musimy ratować się żeby wykonawca nie 

przerwał robót z braku zabezpieczenia środków finansowych. Myślę, że będzie wszystko  

w porządku, że pożyczymy pieniądze, zapłacimy i praca będzie mogła być kontynuowana  

w zimie bo wyszliśmy z fazy ław fundamentów i teraz jest montaż konstrukcji. To można robić  

i przy temperaturze minus 10 stopni. Parę innych spraw mamy zakończonych. Niektóre kończymy 

rzutem na metę. Jeśli pogoda pozwoli to się uda. Cztery Radosne szkoły odebraliśmy i mamy 

rozliczone, czekamy na resztę pieniędzy żeby wróciły. Natomiast piąta związana z opóźnieniem  

w wyniku braku map, które po modyfikacji terenu dopiero później robiliśmy w Gnojnicy Woli  

i oczywiście w związku z tym później przetarg, później wejście wykonawcy. Jest to robione, 

szkoda stracić 70 parę tys. złotych dotacji. Mam nadzieję, że przed świętami zakończymy i że uda 

się dotację rządową uzyskać na piątą Radosną szkołę. Inne rzeczy rozliczamy: jak chodniki, które 

dawno z naszej strony są rozliczone, były kontrole – pozytywne, chodniki ze środków 

europejskich; rozwój obszarów wiejskich w Brzezówce, w Małej. Rozbudowa OSP, zakończona, 

czekamy na zwrot 350 tys. zł. Może się zdarzyć, że nasze pieniądze muszą być założone na to 

zadanie, a wrócą w przyszłym roku. W fazie projektowej gotowej jakby do przygotowywania 

przetargu jest parę zadań. Parę zadań jest pod względem projektowym złożonych do powiatu  

o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przykład – część kanalizacji w rejonie Brzyzny w rejonie E4 

drogi międzynarodowej. Zakończona jest kanalizacja i rozliczona w Pietrzejowej. Przypominam, 

że kosztowało to 600 tys. zł. Kiedyś była delegacja w sprawie chodników i mówią bo nic  

w Pietrzejowej nie zrobiliście w tym roku. Więc przypominam, że ta kanalizacja była pozbawiona 

dotacji zewnętrznych, nie z winy gminy i poprzedników, ten etap był robiony początkowo za 

burmistrza Fąfary, później reszta już ja byłem – określona grupa mieszkańców zablokowała 

możliwość realizacji całego projektu z pieniędzy SAPARD-u. Były to środki przedeuropejskie, 

przedakcesyjne. Czekaliśmy parę lat żeby etapami za swoje pieniądze, z podatków to realizować. 
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Tak nie powinno być. Spotykamy się z różnymi mieszkańcami albo rozumieją i dają coś z siebie 

na rzecz innych albo jest problem. Skończyliśmy już całkowicie budowę kanalizacji  

w Pietrzejowej. Nie ma już gniazd, które są pozbawione dostępu do kanalizacji. Kosztowało to 

600 tys. zł. Pietrzejowej też służy most, który jest tam oddany. Proszę radnego Kazimierza  

o przypomnienie o tym na radzie osiedlowej. Ludzie mają prawo o tym nie wiedzieć ale ci którzy 

są w tych społecznych organach jak rada osiedlowa, jak rada sołecka musi być czasami 

informowana przez panów przewodniczących i sołtysów o tych różnych podejmowanych przez 

gminę inwestycjach. Gdyby były pytania to odpowiem. Nie będę wymieniał inwestycji na etapie 

projektów czy gotowych projektów. Część z nich jest zapisana w projekcie budżetu na przyszły 

rok więc bylibyśmy gotowi nawet do ogłaszania przetargów mamy już prawo ale jest tak dużo 

roboty związanej z końcówką inwestycji, że będziemy na te zadania, które zostaną ostatecznie 

przez Wysoką Radę z projektu budżetu zaakceptowane w uchwale budżetowej, mam nadzieję, że 

grudniu, ogłaszać przetargi w styczniu, w lutym. W negocjacjach udało się wynegocjować, że 

dotacja z programu europejskiego 4 razy 200 dla 4 miast na 2 mosty, jeden wspomniany na 

Witkowicach, drugi w Chechłach będzie większym stopniu procentowym kwotowo 

dofinansowana. Zatem jeszcze 600 tys. zł odzyskamy bo te mosty już rozliczyliśmy, zapłaciliśmy 

wszystko. Jak te dodatkowe pieniądze przyjdą to jakby pomniejszą nasz wkład. To jest duże 

osiągnięcie, bardzo się cieszę i dziękuję współpracownikom za dobre przygotowanie 

uzupełniających dokumentów. Burmistrz Kuraszkiewicz mówił o programie informatycznym 

inwestowanym w szkoły, w edukację, w bibliotekę, w osoby fizyczne i informuję, że w samym 

urzędzie jest realizowana wymiana sprzętu informatycznego, komputerowego, chyba ponad 70 

nowych komputerów i część instalacji. To jest za dużą kwotę i jest to za 90% dotacji. Jeśli 

zainstalujemy ten sprzęt będziemy mieli nowoczesne oprzyrządowanie do tego uzupełnienie 

programów, które trzeba powymieniać i jest to solidne oprzyrządowanie pracy pracowników  

w Urzędzie Miejskim. Sporo wniosków zostało przygotowanych pod kątem inwestycji przyszłego 

roku. Mamy na niektóre wnioski odpowiedzi czy promesy, a nawet umowy. Na dziś mamy 

zabezpieczenie inwestycyjne ze środków pozyskanych na inwestycje i modernizacje na kwotę 

ponad 10 milionów. Z większych to dotacje na 2 zadania dla sportu, bieżnia i trybuny to jest 

prawie 5 milionów zł, droga tzw. schetynówka, którą zdecydowałem się przyjąć i będzie 

rozbudowywana, modernizowana droga ulica Kolonia wraz z infrastrukturą i chodnikami, to jest 

dwa i pół miliona. Ona też może spaść w dół bo po przetargu może się okazać, że te kwoty, które 

wykazaliśmy będą niższe. Następnie ujęcie wody w Lubzinie na które też jest promesa. Dotacji 

bym naliczył na 10 milionów, do tego nasz udział w granicach 50% średnio. To 15 milionów na 

inwestycje, które uruchomimy. We wniosku na modernizację domu kultury na Witkowicach 

zabiegamy o 900 tys. zł. Pytanie czy to się uda i ile. Nie sądzę, że 900 tys. Tam jest zasada 50 na 

50%. Jeśli kosztorys jest na 100% to po połowie. W przetargu będzie to dużo niższa kwota. Cały 

rok przed nami i czas na pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł.  

W zakresie gospodarki przestrzennej, jak zawsze referat pracuje nad decyzjami o warunkach 

zabudowy dla firm, dla różnych instytucji, dla osób fizycznych. W okresie od ostatniej sesji 

wniosków o wydanie warunków zabudowy wpłynęło 38, wydaliśmy 53 decyzje, pracujemy 

średnio trzy, cztery miesiące nad wydaniem takiej decyzji na infrastrukturę techniczną, czy usługi, 

czy mieszkalnictwo, czy drogi. Sfinalizowaliśmy notarialnie zakup kolejnej nieruchomości działki 

w strefie  naszej ekonomicznej między Glorią UTC a PEC-em. I zostanie chyba jedna działka do 

kupienia by cały ten teren był własnością gminy. Czyli majątek gminy wzrasta o w sumie kilka 

hektarów. Gdyby znalazł się dobry kupiec to wartość hektara przynajmniej 300 tys. zł. Kupiliśmy 

prawie hektar, jedną z działek, która była przygotowywana przez ostatni rok do zakupu.  

W międzyczasie sprzedaliśmy lokal niewielki w Gnojnicy Dolnej  i 3 działki, ale sprzedaż będzie 

naprawdę jak podpiszemy akty notarialne. W tym roku chyba nie uda się zrealizować planu 

dochodów z mienia. W przyszłym roku jest poważne wyzwanie bo mamy sporo majątku, który 

jest w obrocie. Będziemy się starali wystawić więcej do sprzedaży, żeby pozyskiwać pieniądze 

osób fizycznych i firm. Chcę jeszcze poinformować o opiniowaniu uchwały rady, która pozwalała 

burmistrzowi na prowadzenie opinii w zakresie rozszerzenia granic miasta o kilkadziesiąt 
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hektarów na terenie sołectwa Brzezówka. Odbyło się 2 spotkania. Jedno spotkanie było związane 

z właścicielami domów, które są położone między Czekajem a firmą Weldon i tu jest takie 

oderwanie bo za Weldonem jest przestrzeń, budynki przed Weldonem są jakby fizycznie 

przypięte do osiedla Czekaj. Spotkanie, które odbyło się w obecności sołtysów, radnych  

i zaproszonych mieszkańców, jak zwykle w granicach 60%, 70% obecność. Ci, którzy byli obecni 

w 2/3 powiedzieli nie, chcą pozostać w Brzezówce. Szanuję taką opinię i tą opinię traktuję jako 

negatywną dla projektu rozszerzenia granic miasta. Zorganizowaliśmy w urzędzie, na świetlicy 

drugie spotkanie z właścicielami nieruchomości  gruntowych położonych wzdłuż naszej 

obwodnicy przy włączeniu jej do drogi E4 w rejonie kopalni w Brzezówce. Zaprosiliśmy 20 

właścicieli, nie dzierżawców, większych areałów nieruchomości. Ci którzy przybyli, w granicach 

60% obecnych powiedziało nie. Więc uznaję, jeśli nie było większości - za ocenę, za opinię 

wniosku o rozszerzenie granic miasta negatywną. Protokoły są sporządzone, informacje, 

wypowiedzi gdyby ktoś z radnych chciał sięgnąć do tych wypowiedzi, na tak, na nie bo były 

dyskusje i były argumenty i samych ludzi, jedni byli za i argumentowali dlaczego, inni byli na nie 

i też argumentowali dlaczego. Każdy był zapytany tak lub nie, podsumowanie i w taki 

demokratyczny sposób uważam jeśli większość jest przeciw to  ten projekt wygaszam. Uznaję, że 

opinia o rozszerzeniu granic miasta jest negatywna i pozostają jako grunty rolne, niezmienione.  

W tym obszarze na razie nie będziemy wychodzić z projektami dróg łączących ulice; ulicę 

powiatową i drogę gminną i włączenie do E4, bo na dziś ku temu nie ma klimatu, byłoby to zbyt 

kosztowne, bo jeśli się przebijamy przez drogi o tej wysokiej klasie to są bardzo wysokie koszty 

związane z  odrolnieniem. Też się nie opłaca prywatnym właścicielom kupować tych gruntów  

i lokować inwestycje. Byli tacy, którzy kupili grunty wcześniej licząc, że zainwestują  

w przedsiębiorstwa i tutaj to wyrażali dość emocjonalnie. Myślę, że kiedyś ktoś wróci w ten lub  

w inny sposób do tego tematu bo  właściciele jeśli złożą propozycję po jakimś czasie, a pewnie 

tak. Pewnych rzeczy nie da się  zatrzymać i jeśli ktoś chce budować na swoim to być może to się 

im uda.  

I informuję, że w ramach tego działu było spotkanie ostatnio tu na świetlicy z przedstawicielami 

właścicieli gruntów, które są przeznaczone do scalenia pod budownictwo jednorodzinne. 

Reprezentacja; komisja scaleniowa licząca 11 lub 12 osób, reprezentowała bez mała 80 

właścicieli. Opinia jest pozytywna. Na najbliższej sesji przedłożymy Wysokiej Radzie wszystkie 

wnioski i uwagi po wyłożeniu tego projektu scaleniowego do publicznego wglądu. Wszyscy 

zainteresowani właściciele mieli prawo w odpowiednim terminie poskładać swoje uwagi, 

wnioski. Komisja scaleniowa wybrana przez nich do reprezentowania wyraziła swoją opinię. 

Państwa zapoznamy z tą opinią i zapoznamy Wysoką Radę  ze schematem ewentualnych działań 

późniejszych związanych z realizacją projektu pod budownictwo mieszkaniowe indywidualne.  

Jeśli chodzi o oświatę, przypomnę, że jest pierwszy semestr w toku. Wszystko przebiega 

normalnie. Udało się 2 tygodnie temu uruchomić 3 kolejne zapowiadane oddziały przedszkolne; 

w Małej, w Chechłach, w Niedźwiadzie Dolnej. Za pieniądze bez mała 90% europejskie na 2 lata. 

Co będzie za 2 lata zobaczymy. Albo kolejny wniosek jeśli będzie taka możliwość ze środków 

europejskich, albo trzeba będzie jednak przejąć te oddziały na garnuszek samorządu jeśli 

mieszkańcy, rodzice, uznają, że te przedszkola są potrzebne, spełniają ich oczekiwania. I też 

musimy wziąć pod uwagę, że najprawdopodobniej będzie znowelizowana ustawa o systemie 

oświaty, która zobowiąże każdą gminę do tego by 4-latki znalazły się w przedszkolach za 2 lata 

wszystkie, obligatoryjnie. Jak tak, to trochę wyprzedzamy ale jeszcze mamy troszkę do zrobienia 

w tym zakresie żeby się przygotować do zabezpieczenia miejsc wszystkim przedszkolakom  

w wieku 4 lat do udziału w przedszkolu. 658 uczniów z naszych szkół otrzymało stypendium 

socjalne w wysokości 148 na jednego ucznia. Jest to kwota bez mała 250 tys. zł, że również 

sfinansowane zostało po części z budżetu gminy, po części z pieniędzy rządowych pieniądze na 

wyprawkę szkolną dla klas I-III oraz V klasy szkoły podstawowej i II klasy gimnazjalnej. To 

kwota 113 tys. zł. Powoli przygotowujemy się do kończenia tego roku w oświacie. Pewnie będzie 

jeszcze jedna narada z dyrektorami placówek oświatowych, ocena od 1 września do tej pory, jak 

również analiza finansowa i informacja pod kątem przyszłego roku i przyszłego semestru  
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w zakresie oświaty. Na razie jest w tej dziedzinie wszystko spokojnie, dobrze, wszystko przebiega 

normalnie. 

Równie dobrze jeśli chodzi o pomoc społeczną. Jak zawsze są gdzieś uwagi, są czasami 

problemy. Była o tym mowa na poprzedniej sesji. Zakończyły się te nieporozumienia 

pracowników na linii mieszkańcy tak jak się powinny zakończyć. Jeśli po analizie okazało się, że 

pracownik pomocy społecznej nie był w porządku to wyciągnięte zostały konsekwencje 

służbowe, jeśli ktoś nie był zadowolony z wieloletniej współpracy to pani kierownik pozmieniała 

pracowników. Próbujemy wszystkich ogarnąć, tych którzy takiej pomocy potrzebują, wyjść 

naprzeciw oczekiwaniom, zrozumieć czasami jakieś niespójności i animozje bo  między ludźmi 

różnie  bywa. Generalnie wydaje się nam, że środki, które są do dyspozycji na szeroko rozumianą 

pomoc społeczną, parę jednostek ją realizuje, są do końca roku wystarczające. Odbyło się 

tradycyjnie, jak zawsze spotkanie, na tej sali, z pracownikami wszystkich jednostek z pomocy 

społecznej przy udziale reprezentantów tych instytucji z powiatu, w imieniu samorządu przy 

udziale panów przewodniczących rady i komisji, podziękowaliśmy za pracę, za współpracę. 

Podkreśliliśmy przy okazji ważne elementy w pracy, cele, oczekiwania, żeby było wiadomo co 

oczekujemy i czego wręcz nawet żąda się od pracowników socjalnych itd.. Idą duże środki na 

szeroko rozumianą pomoc społeczną. Czy trafiają do właściwych adresatów, myślę, że tak. Ale 

Wysoka Rada, sołtysi, przewodniczący osiedli zawsze mają prawo też z punktu widzenia ludzi 

odbierać sygnały. Jeśli byłyby gdzieś wątpliwości czy niejasności proszę informować na bieżąco 

czy kierowniczkę, czy kierowników jednostek szeroko rozumianej pomocy społecznej, czy mnie, 

od tego są również wystąpienia na sesji rady.  

Jeśli chodzi o jednostki kultury, o Centrum Kultury, o Bibliotekę - te jednostki w okresie 

jesiennym robiły swoje. Mieliśmy różne ważne wydarzenia, jak święto narodowe i inne 

pomniejsze. Myślę, że wszystko było przygotowane jak zawsze na poziomie co najmniej dobrym 

i wszystkie formy pracy, które należą do kompetencji Centrum Kultury, wiejskich domów 

kultury, Biblioteki są realizowane prawidłowo. Tu i ówdzie pojawiają się wątpliwości gdzie 

podejmować różne, aktywne działania w zakresie kultury w tych miejscowościach gdzie nie ma 

domów kultury. Jeszcze raz podkreślam i mówię: w szkołach i w remizach strażackich. To są te 

jednostki, które są własnością gminy czy współwłasnością. Dzisiaj też tu był przykład, że 

zdecydowała się Wysoka Rada żeby kolejną remizę strażacką, w której jest w większości szkoła, 

we współwłasności przekazać do zarządzania strażakom z OSP i przy zrozumieniu i pełnym 

szacunku, że ta druga połowa własności wpisana w hipotekę nie jest burmistrza tylko gminy,  

a gminy to mieszkańców nie obcych miejscowości tylko tych, w sposób zorganizowany, ale przy 

pamięci, że gospodarzem zawsze są strażacy. Gospodarzem – stanowią zasady wynajmu, zasady 

rozliczenia się itd. To powinno być na zasadach jak się to mówi dobrosąsiedzkich, koleżeńskich  

i zdrowego rozsądku. Przede wszystkim zawsze w tej współpracy musi być  zdrowy rozsądek  

i szacunek dla partnera. Odpowiada straż, wszyscy inni mają prawo skorzystać na określonych 

zasadach. Dedykuję to Granicom bo dzisiaj była mowa o tym w uchwale, ale też wszystkim 

innym. 

Sport. Rozgrywki są w zasadzie w wielu przypadkach zakończone; zwłaszcza jeśli chodzi o piłkę 

nożną, siatkówka  teraz etap zaawansowanych. Myślę, że te kluby nasze różne kończą rok nieźle, 

oczekujemy trochę więcej jeszcze. Staramy się też władze stowarzyszeń rozliczać ze środków 

finansowych, z których korzystają, z różnych programów czy to w postaci bezpośrednich środków 

na sport czy na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi czy narkotykom czy inne 

środki. Inwestujemy w bazę sportową – była mowa wcześniej o salach gimnastycznych,  

o stadionie itd., o Radosnych szkołach – to też jest pewnego rodzaju sport. Chcielibyśmy też mieć 

nauczycieli, instruktorów, dla których wystarczy w gminie środków finansowych  naszych  

i rządowych żeby zapłacić za kształcenie i zajmowanie się młodzieżą, dziećmi w sposób 

zorganizowany, przygotowany przez fachowców żeby  obiekty nie stały puste – Orliki, stadiony, 

sale gimnastyczne. Ideą jest żeby to pracowało. Jeśli trzeba zapłacić za światło, za sprzątanie, za 

środki chemiczne – musimy pogodzić podział tych środków. To ma pracować  

w zimie bo w zimie nie da się pójść na dwór, na łączkę, pokopać, pobiegać, pojeździć na rowerze, 



14 

 

trzeba korzystać z tych sal, z tych obiektów. Po to je budowaliśmy, po to budujemy, wydajemy 

duże pieniądze żeby korzystała z tego młodzież, żeby pracowali z nimi  przygotowani 

nauczyciele. I tego typu cele stawiamy tym, którzy zarządzają tymi obiektami; dyrektorom szkół, 

dyrektorom centrum sportu, szefom różnych innych obiektów. Dzisiaj odbywa się jubileusz  

50-lecia klubu Błękitni. Uroczystość w domu kultury. Podsumowanie też sezonu sportowego.  

W pewien sposób jest  to też ważna działalność – tak sądzę.  

W innych dziedzinach związanych z pracą naszych spółek wszystko przebiega zgodnie  

z założeniami, z harmonogramami. PUK realizuje przebudowę kolejnych wodociągów. Kolejne 

zadania będziemy przygotowywali czyli wspólne ujęcie wody w Lubzinie, wspólne przez zimę 

prace związane z projektowaniem zabezpieczenia sieci wodociągowych dla różnych rejonów. Są 

obszary gminy, które bardzo szybko się urbanizują albo samoczynnie – okolice i rejon ulicy 

Kolonia, ulicy Kopiec, drogi łączącej E4 z Gnojnicą Dolną. To są obszary gdzie jest problem  

z wodą, z kanalizacją. Mamy projekty w niektórych miejscach gotowe z pozwoleniami, czekamy 

na pieniądze. Dla niektórych trzeba wciąż przygotowywać projekty. Woda - Łączki Kucharskie, 

Niedźwiada Dolna. To są też obszary, które będziemy starali się teraz przygotowywać pod 

projekty. Kanalizacja całej Gnojnicy. To ten czas gdzie będziemy próbowali ogłaszać przetargi  

w zimie i podpisywać umowy, włączać ludzi, społeczników do pomocy, do pracy bo tylko siłami 

pracowników Urzędu czy PUK-u nie jesteśmy w stanie uzgodnić, mnóstwo różnych rozmów, 

mnóstwo różnych sytuacji zmiennych, jeśli nie włączą się sołtysi, przewodniczący osiedli, radni 

to jesteśmy nieliczni do prac wymagających bardzo wiele czasu, cierpliwości i zaangażowania.                          

Wysoka Rado, na koniec chciałbym odnieść się do felietonu pana radnego Witolda Darłaka, który 

jest przewodniczącym klubu PiS i dlatego też nawet i na tym forum, dlatego, że reprezentuje 

jednak cały klub PiS, to chciałbym jednak kilka zdań powiedzieć na temat tej, myślę, że takiej 

powiedzmy polemiki, która chyba zeszła do takiego powiedzmy poziomu knajackiego i uważam, 

że warto zaprzestać już tych takich felietonów, z jednej i z drugiej strony chociaż ja przyznaję, że 

nie zacząłem, absolutnie nie pisałem pierwszy felietonu do „Reportera”, w którym chciałbym 

pana radnego Witolda Darłaka  czy któregokolwiek z radnych opisywać i zarzucać, uważam, że 

jednak absolutnie bezpodstawnie to co nie należy do mojej kompetencji. Nie jestem 

wszechmocny, nie jestem burmistrzem, który ma kompetencje, żaden burmistrz, czy prezydent, 

czy wójt nie ma takich kompetencji które pierwszy felieton przypisuje. W drugim felietonie, ten 

felieton traktuję jako taki knajacki bo mówienie i pisanie, że oczywiście kłamstwa burmistrza 

Bujaka i zarzuty tego typu, że jakiś doraźny, osobisty interes, czytam fragmenty, pewnieście 

państwo wszyscy czytali, lewe faktury, ja proszę, żeby pan radny jeśli tylko ma jakieś lewe 

faktury a jest przecież członkiem komisji rewizyjnej, jeśli wie tylko o jakiś osobistych interesach 

burmistrza, złożył doniesienie do prokuratury i przedłożył te lewe faktury i te argumenty. Bardzo 

o to proszę. Bo najprościej jest rzucać w kogoś słowem, ono idzie, bierze, to później się nie 

pozbiera. Wiecie państwo, ja tu jestem rzeczywiście wiele lat w samorządzie ale dlatego, że 

staram się żebyśmy zawsze prowadzili politykę jeśli chodzi o dokumenty, jeśli chodzi zwłaszcza 

o kasę, o pieniądze bardzo transparentną, przejrzystą, generalnie nie ma tu żadnych szkopułów, 

nie wchodzę w niepewne interesy. Czasami są wpadki jak wyrok sądu gdzie musieliśmy oddać te 

bez mała 800 tys. zł ale przyznaję, że nie idąc w procesy do końca uratowaliśmy  kilkaset też 

tysięcy złotych na odsetkach i teraz będziemy walczyć w sądach, nie wiem ile, dwa, trzy lata, 

żeby odzyskać część tych pieniędzy bo to było czyste oszustwo. I od tego są organy prokuratury, 

UOP-u, ABW żeby tych, którzy oszukali wiele samorządów i nas też, złapać i złodziei 

powiedzmy, którzy w białych rękawiczkach kradną kasę, po pierwsze posadzić do paki, a po 

drugie żebyśmy z ich majątku nawet jeśli rozpisali to na siostrzeńców i pociotków mogli 

odzyskać, tą utratę tejże dotacji. Chcę powiedzieć tak, że zasadnicza sprawa, kłamstwo, które mi 

się zarzuca od zarania, proszę państwa, związane oczywiście z tą obwodnicą, której jakoby jestem 

powodem, że idzie stroną południową, no to dlatego nie mamy połączenia ze zjazdem  

z autostrady i dlatego jest to dzisiaj sprawa przegrana dla Ropczyc itd. itd.. Chcę przypomnieć, że 

prawda na początku zarania tej obwodnicy była inna, zawieszone są plany i mapy, widać po 

wyglądzie, że są stare bo 92, 94 rok i zaraz powiem wszystkim radnym dwa, trzy zdania  
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i poproszę żeby rozdać materiały, dokumenty w tym względzie. Ale powiem wcześniej nawet 

gdyby się stało coś takiego, że inwestor, nie gmina, inwestor czyli rząd w jego imieniu Generalna 

Dyrekcja Dróg i Autostrad zaakceptowała przebieg obwodnicy stroną północną za niech to będzie 

nawet nie 350 ale 300 milionów zł dla 15-to tysięcznego miasta co według mnie było niemożliwe 

bo wielokrotnie na różnych poziomach to powtarzałem, żeby sobie dać spokój z taką wizją bo 

nigdy nie wybudujemy dla 15-to tysięcznego miasta z rządowych pieniędzy takiej długiej 

obwodnicy, to i tak bylibyśmy dokładnie w tym samym miejscu co dziś bo dalej ten łącznik by 

trzeba wybudować, po prostu nie byłoby inaczej, ona nie mogłaby iść, ani dalej ani bliżej jak  

w tym miejscu gdzie łącznik wychodząc z Borku Wielkiego włącza się w E4. Nic innego by się tu 

nie wymyśliło, więc nie stawiałoby to Ropczyce w ogóle w lepszej sytuacji. Ale jeśli będę mówił 

10 razy o argumentach, że nie było zgody organów  polskich, że Komisja Europejska już 

koncepcyjnie ustalając przebieg pasa nieruchomości autostrady E4 na tym terenie to ma w swoich 

wytycznych, że nie mogą być budowane drogi krajowe w określonym pasie i to był też element 

braku zgody Generalnej Dyrekcji, no to proszę pamiętać, że ja naprawdę na początku 92 roku 

byłem wójtem w Wielopolu i to można sprawdzić, byłem ponad dwa i pół roku. W maju 92 roku 

podjęto w tej gminie, władze samorządowe wywodzące się z Komitetów Obywatelskich na czele 

z burmistrzem Hulkiem i samorząd podjęły uchwałę o przystąpieniu do uchwalenia 

szczegółowego planu zagospodarowania, które ostatecznie zakończono decyzją komisarza, bo 

trwały 2 lata. Dzisiaj też wiemy, że nic się wiele nie zmieniło, też jak uchwalamy szczegółowe 

plany bo wiecie bośmy niedawno kończyli nie jeden, trwa to dwa, dwa i pół roku, jak jest mały 

obszar to półtora roku. W 92 roku w maju rozpoczęto te prace zgodnie z procedurą ustawy, która 

niewiele się do dzisiejszego czasu zmieniła. W 93 roku do pana burmistrza Stanisława Hulka, 

dokładnie w rok po rozpoczęciu prac nad uchwaleniem szczegółowego planu z głównym 

zadaniem wskazania terenu do przebiegu obwodnicy Ropczyc, z głównym tematem pisze poseł 

Jan Bury, jestem przekonany, że w imieniu pewnie prezesa zarządu gminnego PSL Józefa 

Hendzla by wyjaśnił przebieg obwodnicy dla miasta Ropczyce, którędy i dlaczego stroną 

południową, bo w połowie prac nad planem szczegółowego zagospodarowania, już wtedy 

ustalono, że ta obwodnica będzie przebiegała tak jak ją później uchwalono, jak jest teraz na tej 

mapie. Przeczytam bo to krótkie pismo, będę prosił biuro rady żeby później rozdać wszystkim 

radnym, żeby sobie wziąć do domu. Burmistrz Hulek na takie pytanie zadane przez posła Jana 

Burego, oryginały mamy, odpowiada: Dotyczy przebiegu obwodnicy dla miasta Ropczyce.  

W związku z pismem z 11 czerwca 92 roku w sprawie jak wyżej uprzejmie informuję, że 

inwestorem zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa obwodowej dla miasta Ropczyce jest 

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Rzeszowie i wszelkie działania mające na celu 

przygotowanie i realizację inwestycji prowadzone są przez wspomnianą Dyrekcję. Jednocześnie 

informuję, że trasę obwodnicy ustala obowiązujący MPO zagospodarowania przestrzennego 

miasta, którego ocenę aktualności przeprowadzono w końcu 91 roku. Ocena ta zawiera 

propozycję dokonania zmian w planie lecz nie zaproponowano zmiany trasy obwodnicy. Ocena ta 

została zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 91 roku. Wobec wyżej 

przytoczonych faktów oraz braku konkretnych uzasadnionych wniosków zaawansowania prac 

przygotowawczych uważam, że dokonywanie zmiany trasy obwodnicy byłoby niecelowe, jeszcze 

bardziej wydłużyłoby przystąpienie do realizacji zadania. Pragnę przypomnieć, że, oczywiście 

mam też przed sobą uchwałę z 91 roku czyli rok wcześniej, w której Rada Miejska przystąpiła do 

uaktualnienia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania. I mam przed sobą decyzję pani 

komisarz z 28 chyba maja, oczywiście decyzja w formie zarządzenia, która zatwierdziła 

miejscowy plan ogólnego zagospodarowania, prawo miejscowe, nad którym samorząd wraz  

z burmistrzem Hulkiem pracował rok,  a ona drugi rok ale stanowisko burmistrza Hulka tu już jest 

wam znane i przytoczone, ona nic nie zmieniła w tym zakresie jako komisarz  zatwierdzone chyba 

27 maja 94 roku, opublikowane o ile dobrze pamiętam 2 sierpnia 94 roku, a ja przyszedłem do 

pracy o ile pamiętam 7 sierpnia czyli 4 dni później mając prawo miejscowe  z zapisanym 

przebiegiem trasy obwodnicy. Jeśli państwo uważacie, że takie prawo miejscowe nie jest istotne 

to spróbujcie wybudować dom czy jakikolwiek sklep, czy jakąkolwiek drogę niezgodnie  
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z przyjętym prawem miejscowym jakim jest plan przestrzennego zagospodarowania. Jak mimo 

tego, że jesteście państwo wiele lat radnymi dalej nie czujecie tego to można pogadać z radcami 

prawnymi i zorientować się jakie to jest mocne prawo. Dzisiaj wmawianie mi, że jako burmistrz 

odpowiadając, że w tym czasie gdy się to rodziło byłem w Wielopolu i naprawdę nie 

uczestniczyłem w tych dyskusjach, negocjacjach to jest nieprawdą, że kłamię to jest część 

prawdy, dalej rzeczywiście znałem ten problem od strony zarządu powiatowego Polskiego 

Stronnictwa Ludowego bardzo dokładnie, zabrałem więc swoich kolegów na czele z panem 

Marianem Sznajdrem przewodniczącym osiedla Śródmieście do Warszawy nie na jakieś tam 

posiedzenie wielkiej komisji, wprost umówiliśmy się z naczelnikiem działu inwestycyjnego 

Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie, gość jeszcze żyje, zawsze można, jeśli jest  

w dobrej kondycji, bo od 10-ciu lat go nie widziałem, przywieźć i skonfrontować. Powiedział, 

pytaliśmy, możemy próbować zmienić przebieg tej obwodnicy Ropczyc i przesunąć ją na stronę 

północną, namalował zarys tak jakbyśmy chcieli stroną północną, zmierzył, wyszło około 11 km 

to on wówczas rzucił cyfrę, dziś już nie pamiętam ale ustalił, że to będzie 3 razy drożej niż stroną 

południową i powiedział tak, jak chcecie zmieniać MPO to zmieniajcie, wasza wola tylko 

informuję was, że przy przyjętym planie miejscowym jest szansa, my widzimy potrzebę, w ciągu 

tej kadencji powinniśmy wybudować tą obwodnicę w Ropczycach, co jednak się nie udało. Jeśli 

zmienicie MPO ja nie jestem w stanie zagwarantować wam, że rząd zabezpieczy tak duże 

pieniądze dla tak małego miasta. Jeśli J. H. inaczej to słyszał, inaczej zrozumiał inaczej  

pisał wielokrotnie później w gazetach, pisał tak jak chciał, no to, to było powodem do rozejścia 

się naszych dróg. Pamiętacie państwo, że chyba dwa, trzy lata kiedy została już jednoznacznie 

zdecydowana sprawa, poprzez wstępne pozwolenia, że obwodnica idzie stroną południową, pan 

H. zrezygnował z pełnienia wszelkich funkcji i członkostwa w PSL-u i nasze drogi się  

rozeszły bo ja nie godziłem się wbrew miejscowemu planowi przyjętemu próbować i iść  

w kierunku demontażu tych przepisów prawa miejscowego i próbować na siłę bić głową w mur 

jakim był rząd, stanowiska określonych osób na terenie Województwa Podkarpackiego 

odpowiedzialnych za tą inwestycję i w Warszawie i udawać, że zrobię wszystko dla mojego 

kochanego prezesa powiatowego PSL. Rozeszły się nasze drogi, koniec kropka.  Ale są tu też 

niektórzy tacy jak przewodniczący osiedla M. Róg, który w tym czasie też pełnił różne funkcje 

publiczne. Chcę przypomnieć, że od 83 roku do 92 nim byłem wójtem w Wielopolu to na tej sali 

zawsze na każdej sesji siedziałem jako dyrektor centrum sportu, kultury, bibliotek, tam się to 

różnie wahało. I przecież znałem te sprawy przez terenowe organy administracji państwowej jak 

się to przygotowywało jakie były dyskusje, tak jak i dzisiaj każdy z państwa siedzących na każdej 

sesji, na komisjach, zna od podszewki różne uwarunkowania. Byłem przeświadczony, że 

gdybyśmy powalczyli o zmianę MPO i próbowali budować obwodnicę stroną północną byłby 

jeszcze większy bunt mieszkańców takich osiedli jak Witkowice, Pietrzejowa, Czekaj itd.  

i żebyśmy nic nie osiągnęli bo rząd powiedział nie damy tych pieniędzy. Udało się zrobić to co się 

udało i zamiast się cieszyć, że jest obwodnica, której nam wielu zazdrości i którą wielu chwali, no 

to boksujemy się między sobą, udowadniamy sobie kto jest za jakie winy winny i jaki interes 

osobisty w tym burmistrz miał, może kupił kilka działek przy tej obwodnicy, może teraz pobuduje 

jakiś no nie wiem, być może mi się to wydaje, to trzeba  wyjaśnić albo kolega radny da się 

zaprosić na herbatę jako przewodniczący klubu i pogadamy, albo pójdzie do prokuratora  

i zaniesie prokuratorowi te wszystkie insynuacje bo ja oczekuję, że to jakoś wyjaśnimy. Głupio 

jest żyć przez wiele lat jako koledzy w jednej radzie i nad sprawami różnymi się zastanawiać  

i przechodzić obok siebie jak dwa psy, czy jak wróg. To kolega zaczął bo gdybyś nie napisał tego 

felietonu to pewnie bym ci nie odpisywał to jest oczywiste. I teraz jest taka sprawa, że ja 

absolutnie we wszystkich sprawach jestem czysty, jeśli ktokolwiek uważa z klubu opozycyjnego 

PiS, ktokolwiek zresztą z radnych czy tu z obecnych, że mam coś za paznokciami to naprawdę 

proszę idźcie do prokuratury i złóżcie zeznania albo dajcie dokumenty. Tak będzie najlepiej dla 

czystości sprawy bo tak się załatwia te sprawy. Natomiast jest tak wiele problemów przed nami 

gospodarczych, społecznych do rozwiązania chociażby jednak to połączenie tej trasy E4 ze 

zjazdem z autostrady ale nie tylko gdzie trzeba łączyć siły i trzeba się wspierać a nie próbować 
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dalej o sprawy zaszłe, których historia sięga nie tych 20 lat, o których ja wspomniałem tylko 

dzisiaj już trzydziestu paru, naprawdę gdybyśmy się w Ropczycach nie żarli od wielu lat  na 

różnych płaszczyznach to byśmy więcej osiągnęli, powinno to być dla nas pewną nauczką, 

wnioskiem, że jeśli jest gdzieś współpraca i robimy coś razem to jest dla wszystkich zdrowsze ale 

i są lepsze efekty i skutki takich działań publicznych, ale jeśli każdy uważa, że, jeśli zaś to pan 

radny felietony pisze bo ktoś mu sugeruje i jest takim sobie harcownikiem do powalczenia na 

przedpolu przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi no to niech tak będzie, harcownicy 

są po to żeby walczyli, albo harcownik zginie, albo harcownik zwycięża. Mówię jeszcze raz, 

nikogo nie zaczepiam, pana radnego też nie zaczepiłem, ale nie pozwolę sobie żeby publicznie 

oskarżać mnie o kłamstwa i później przechodzić i patrzyć w oczy bo takich sytuacji bardzo nie 

lubię. Musiałem ten problem poruszyć. Jest mapa, są zarządzenia, jest kierownik, który wtedy był 

pracownikiem referatu, proszę pytajcie również i o tą sprawę jeśli macie jakiekolwiek 

wątpliwości.       

 

6. 
Radny na Witold Darłak – burmistrz trochę mi wypomniał, trochę powjeżdżał mi na ambicję, że 

pisanie felietonów, czy wypowiadanie publicznie własnych racji, przekonań jest czymś złym to 

trochę tak uważam nie na miejscu, tym bardziej jak już mówimy o tych felietonach burmistrz 

odnosił się trochę do takich moich spraw prywatnych czy rodzinnych, uznawanie, że ktoś się 

uczy, podnosi kwalifikacje jest jakąś złą rzeczą. Odnosząc się już do meritum sprawy, bardzo 

skrótowo zasygnalizuję tylko kilka spraw, które tutaj były poruszone, może nawet nie wszystkie, 

bo nie zdążyłem notować. Wszyscy wiemy, że plany budowy dróg były zatwierdzane jeszcze  

w latach pięćdziesiątych, czasy Bieruta. W tych czasach już autostrada biegnąca południową 

stroną z zachodu na wschód była zaprojektowana. W tym czasie różne mieliśmy ustroje, różni 

ludzie rządzili, różne plany były robione. Między innymi były sprawy poruszane przez taki 

komitet w sprawie kolei i już w latach pięćdziesiątych był temat obydwu wersji obwodnicy 

poruszany. Od początku było wielu zwolenników i przeciwników tych wersji, jednak ostatecznie 

już w naszych czasach zwyciężyła koncepcja strony południowej. Burmistrz tutaj mówił  

o pieniądzach, jakie by kosztowała obwodnica stroną północną. Zgadza się, mogłaby to być kwota 

350 milionów ale mam tutaj informację dotyczącą przygotowania realizacji inwestycji drogowych 

związanych z mistrzostwami Euro 2012. Jest tutaj wymienione 7 obwodnic różnych miast, nie 

tylko przy krajowej drodze nr 4. Wszystkie te obwodnice, oprócz ropczyckiej mają 

dofinansowanie z pieniędzy unijnych w kwocie 85 do 15, różnie się to waha. Natomiast budowa 

obwodnicy Ropczyc jest w 100% przewidziana z funduszu drogowego i z budżetu państwa, czytaj 

tylko pieniądze państwowe w to zaangażowane. Rzeczywiście, gdyby wszystkie parametry, 

wszystkie uzgodnienia, chodzi mi tu o sprawy ochrony środowiska były prawidłowo 

przeprowadzone i w ogóle miały miejsce dla obwodnicy południowej to też była możliwość jej 

dofinansowania z innych pieniędzy niż pieniądze polskie. Takie szanse miała obwodnica stroną 

północną. Gdyby poprowadzono i forsowano wersję strony północnej była szansa na 

dofinansowanie z pieniędzy zewnętrznych i ta obwodnica stroną północną summa summarum 

kosztowałaby państwo polskie mniej niż obwodnica stroną południową. 

 

Burmistrz Ropczyc – panie Witku ale pan wie, że nawet gdyby tak było to zwolnione pieniądze, 

które nie poszły na Ropczyce przecież Polska wykorzystała na inne inwestycje, nie oddano tych 

pieniędzy. 

 

Radny pan Witold Darłak – jak już mówimy o tej nauce, akurat mam taki przedmiot zamówienia 

publiczne, bardzo dobrze pani doktor Sagan wykłada, chodzi o zamówienia publiczne inwestora, 

czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mam też raport kontrolny NIK-u, który 

wytyka naprawdę bardzo wiele błędów całej tej inwestycji. Był tutaj dyrektor generalny, 

dziękowaliśmy mu kwiatami, on też nie był rzeczywiście bez winy, chociaż żadne z tych 5 

zaleceń pokontrolnych, które formułuje NIK nie odnosi się bezpośrednio do dyrektora generalnej 
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dyrekcji. Chociaż do końca nie zgadzam się z tymi uzgodnieniami to szanuję bo to jest najwyższy 

organ kontrolny w państwie. Są takie jakie są między innymi wiele nieprawidłowości, samo 

spełnianie przez wykonawcę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostawia wiele do 

życzenia, że na te sprawy przymykano oko jestem bardzo zdziwiony. Mam tutaj mapę pokazującą 

jak leci ta autostrada, jest pokazany zjazd z Boreczku i wiadome jest, oczywiste uważam, że 

gdyby była koncepcja obwodnicy północnej to automatycznie przy projektowaniu autostrady 

zjazd byłby poprowadzony na tą obwodnicę a nie na zjazd w Borku. Słyszałem zarzuty, że nie 

było możliwości poprowadzenia tego zjazdu z autostrady na drogę 986, która leci do Ostrowa, bo 

tam jest gęste zaludnienie i jeszcze jakieś inne uwarunkowania. Można by było jakoś przymknąć 

na to oko. Jeszcze odnośnie tego, że za blisko byłyby dwa zjazdy w Borku i w Ropczycach. 

Osobiście uważam, że nie było takiej możliwości, żeby dwa miasta w takim małym powiecie, tak 

blisko siebie miały zjazdy z autostrady, tutaj przyznaję rację. Natomiast obserwując zjazdy na 

początku Dębicy czyli w Pustyni i z drugiej strony w Żyrakowie te zjazdy są od siebie niedaleko  

i to był argument do tego, żeby można było przesunąć ten zjazd z autostrady na tą ewentualną 

obwodnicę północną Ropczyc. Takie są moje argumenty, tutaj tych materiałów jest jeszcze wiele 

odnośnie planu zagospodarowania, mam uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 

czerwca 2002 roku, który też mówi o alternatywnej wersji przebiegu obwodnicy po stronie 

północnej. Wiele tych dokumentów jest, ja je mogę udostępnić. Bardzo wiele informacji jest  

w internecie, to jest źródło wielu informacji, można poczytać, można sięgnąć. Tych dokumentów 

mam o wiele więcej, tutaj przyniosłem tylko same wycinki. Są argumenty, które mówią o mojej 

wersji. 

 

Burmistrz Ropczyc – panie radny komplet panu przekazuję, żeby się pan zapoznał, podpis pana 

burmistrza Hulka na pytanie i uchwałę. Radny pan Witold Darłak - ale ja to mam. Burmistrz 

Ropczyc – ma pan to, czytał pan to i dalej pan twierdzi, że burmistrz Bujak za wszystko złe 

odpowiada? Radny pan Witold Darłak - panie burmistrzu, jeżeli pan o tym mówi, to ja panu 

pokażę, rzeczywiście w tym artykule pomyliłem jedno słowo, źle tą komisję nazwałem, do tego 

się przyznaję, natomiast wyraźnie pisze co w wyniku tego spotkania w Warszawie. Burmistrz 

Ropczyc – pan powtarza słowa H., a ja tam byłem, Sz. przyprowadzę na przyszłą  

sesję, niech powie. Radny pan Witold Darłak - panie burmistrzu ja przeczytam: Urząd Miasta  

i Gminy w trybie pilnym jednoznacznie wypowie się odnośnie trasy przebiegu obwodnicy po 

stronie południowej, po stronie północnej. Do czasu zajęcia jednoznacznego stanowiska przez 

urząd w zakresie zagadnień wymienionych dyrekcja w Rzeszowie wstrzyma wszelką działalność 

dotyczącą projektowania, realizacji obejścia Ropczyc. Jest tych dokumentów trochę, rzeczywiście 

jak burmistrz mnie zaprasza czemu nie, ja chętnie się spotkam, porozmawiamy. Burmistrz 

Ropczyc – proszę przynieść te lewe faktury i uzgodnić sobie te lewe interesy moje, żeby był pan 

przygotowany.  Radny pan Witold Darłak - mam materiały prasowe. Burmistrz Ropczyc – tylko 

proszę nie powielać materiałów prasowych pana H. bo ja je już czytałem i nie mam chęci  

czytać dalej.  

 

Radny pan Witold Darłak - panie burmistrzu, czemu pan mi tak sugeruje, że H. coś tam. Po 

pierwszym artykule zgłosiło się do mnie wiele osób ze słowami wsparcia i potwierdzenia, że ten 

artykuł był dobry, pochwalenia. Za żadnego pisarza się nie uważam, natomiast wiele tych rzeczy 

rzeczywiście byłoby do opisania. Żeby nie było złośliwości panie burmistrzu, fajną książkę 

zdobyłem, dwóch niemieckich profesorów „Wokół wartości chrześcijańskich demokracji”. Super 

książka, autorzy poruszają wiele zagadnień i wiele dylematów, jakie spotykają polityków  

w obecnych czasach. Przyznam, że jeszcze nie skończyłem czytania, jak skończę mogę pożyczyć. 

Super informacje dotyczące wielu zagadnień i wielu kwestii światopoglądowych, religijnych, 

dylematów które mają obecni politycy, jak się zachować w obecnych czasach będąc 

przedstawicielem chrześcijaństwa, katolikiem. 
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Radny pan Grzegorz Bielatowicz – jako Klub Ludowo-Samorządowy pracujemy w większości 

nas radnych od lat w tej radzie, pracujemy a nie siedzimy, słuchamy i nie zawsze wszystko 

słyszymy dobrze, staramy się pracować rzetelnie i stoimy murem za panem burmistrzem. Witek, 

wcale się nie dziwię twojego zachowania, twoje zachowanie mnie wcale nie dziwi, tobie się coś 

chyba udzieliło, to co tam na górze się dzieje, te utarczki polityczne. Ja tutaj to twierdzę i patrzę ci 

prosto w twarz, że tobie się to udzieliło. Temat obwodnicy powinien być raz zamknięty i tyle. 

Obwodnica jest, służy, funkcjonuje i dobrze. Jeszcze jedno chcę ci przypomnieć, bardzo istotną 

rzecz, obwodnica stroną północną, tereny wodonośne, pamiętasz na tej sali rozmawialiśmy x razy 

na ten temat. Tereny wodonośne to między innymi argumenty, które przemawiały za tym, żeby 

obwodnica szła stroną południową. To są bardzo istotne rzeczy, zaopatrzenie w wodę dla całej 

gminy, dla nas wszystkich, to co pijemy. Wywołujesz takie sztuczne tematy po to, żeby 

zabłysnąć. Poszukaj innych argumentów, może bardziej merytorycznych, może skup się na tym, 

co jako radny powinieneś zrobić dla swojej miejscowości. Gnojnica Wola wiem, że ma dużo 

potrzeb, bo rozmawiam x razy z sołtysem, radnym. A ty skupiasz się na takich rzeczach, co już 

nie raz powtarzałem, bicie piany, populizm i na tym twoja rola jako radnego tutaj polega. Jedną 

rzecz chciałem ci przypomnieć odnośnie autostrady, wspomniałeś o zjeździe w Pustyni. Mamy 

dostęp do autostrady, bardzo bliziutko, dzielnica przemysłowa, koło kopalni w Brzezówce, przez 

Lubzinę dojeżdżamy do autostrady i wjeżdżamy w Pustyni na autostradę. Jako szef lokalnego 

PiS-u, jako bardzo dobry kolega pana Moskala rób wszystko i postaraj się wykorzystać swoje 5 

minut po to, żeby pomóc temu społeczeństwu, żeby dla tej Małej Ojczyzny coś zrobić. Postarajcie 

się razem wspólnie połączyć siły, żeby przyczynić się do tego, żeby zrobić ten zjazd w Ostrowie, 

rób w tym kierunku coś. Dziwię się, że starasz się zabłysnąć w tym środowisku a dziwię się  

z drugiej strony, że ktoś pociąga za sznurki a ty swoim nazwiskiem pokazujesz pewne rzeczy  

i chcesz to wyolbrzymić, to nikomu nie służy. A to co teraz mówisz odnośnie tej książki, warto by 

było uderzyć się w pierś i wartości chrześcijańskie i takie rzeczy, które nas powinny dotyczyć  

z tym się zaznajomić i w tym kierunku coś robić.  

 

Radny pan Dariusz Mormol – w imieniu zarządu spółdzielni mieszkaniowych chciałem panie 

burmistrzu podziękować za inwestycje wykonane na osiedlu Świętej Barbary, one zdecydowanie 

wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 

zamontowanie progu zwalniającego, wykonanie punktów oświetleniowych na ulicy 

Iwaszkiewicza oraz przebudowę odcinka schodów znajdujących się na ulicy Parkowej. Muszę 

tutaj zaznaczyć, że dobra współpraca między gminą a zarządem osiedla, spółdzielniami 

mieszkaniowymi spowodowała, że w ostatnich latach osiedle Świętej Barbary zmienia się na 

lepsze. Nie będę wymieniał tutaj wszystkich inwestycji, pojawiające się place zabaw ze środków 

europejskich i wiele, wiele innych. Dziękuję również w imieniu pani dyrektor, nauczycieli, rady 

rodziców publicznego przedszkola nr 2 w Ropczycach za prace termomodernizacyjne wykonane 

na zewnątrz oraz prace remontowe wykonane wewnątrz budynku przedszkola. Również  

w imieniu rodziców dziękuję za to, że gmina wzięła na siebie ciężar prowadzenia nieodpłatnych 

zajęć z rytmiki i języka angielskiego. Jest to na pewno duże odciążenie finansowe budżetów 

domowych rodziców dzieci przedszkolnych zwłaszcza, że obecnie coraz bardziej dominuje jak 

państwo wiecie popyt potencjalny a nie efektywny a rodzice muszą ponosić koszty alternatywne, 

czyli muszą wybierać co kupić, za jakie zajęcia zapłacić a z czego zrezygnować. Wyrażam też 

cichą nadzieję, że oprócz wykonania projektu placów zabaw, które miałyby być zlokalizowane 

przy przedszkolu nr 2 i nr 1 w Ropczycach w budżecie zostaną zabezpieczone środki na 

wdrożenie w życie tychże projektów. Na koniec chciałbym zapytać pana burmistrza czy istnieje 

możliwość zaprojektowania i wykonania dwóch, trzech punktów oświetleniowych, które 

oświetliłyby chodnik między przedszkolem nr 2 na osiedlu Świętej Barbary a placem zabaw koło 

Szwajcarii Ropczyckiej należącym do spółdzielni mieszkaniowej. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – niestety muszę się odnieść jeszcze do obwodnicy, której temat bez 

przerwy ktoś porusza. Wszyscy wiedzą o tym i zdają sobie sprawę, ja sobie też zdaję sprawę, że 



20 

 

kiedyś byłem przeciwnikiem tej obwodnicy ale do pewnego momentu. Też chciałem panu 

radnemu Witoldowi powiedzieć, że na pewno kiedyś, kiedy staraliśmy się, żeby tej obwodnicy nie 

było i ona poszła północną stroną to wtedy nas nikt nie wspierał z waszej strony. Chciałem 

powiedzieć, że ona mi też nie odpowiadała. Nie do końca z niej byłem zadowolony ale powstała  

i musimy się cieszyć z tego, że mamy wolne miasto, dzieci mogą spokojnie chodzić i już 

przestańmy na ten temat mówić. Ostatecznym argumentem, gdzie ja przestałem się odzywać  

w 1997 roku na temat obwodnicy, to było to, że jak byliśmy w generalnej dyrekcji to nam 

powiedzieli: zapomnijcie o tym, że ona tu nie powstanie bo nie ma możliwości alternatywnej 

powstania drogi przy autostradzie w tak bliskiej odległości. To było z góry powiedziane, 

zapomnijcie o północnej stronie. Nie było już wtedy mowy, że ona może kiedykolwiek powstać, 

więc nie ma w tej chwili co wracać do tego, bo nie było możliwości, żeby północną stroną 

powstała ta droga. Nie odpowiadało mi i dalej nie odpowiada, że ona idzie tą południową stroną 

ale ona powstała i cieszmy się z tego, że ona w tej chwili już jest. W tej chwili naprawdę 

zostawmy to w spokoju bo zauważmy, że mamy spokój, w centrum miasta spadła wypadkowość, 

ostatnio wypadków bardzo poważnych, nie mówię o śmiertelnych nie było, chociaż  

w tym momencie w dalszym ciągu proszę pana burmistrza, żeby jednak zrobić te punkty 

oświetleniowe, punktowe nad przejściami. Będę dalej drążył ten temat, dopóki będę mógł, żeby  

w tym kierunku pójść ale zostawmy już obwodnicę, powstała, cieszmy się z tego, że jest a teraz 

możemy jeszcze przy okazji próbować przedłużenia tej północnej mini obwodnicy w stronę 

Sędziszowa, to jest już całkiem inny rozdział. Szkoda wracać bo to jest nieodwołalne, obwodnica 

powstała i nikt jej nie rozbierze a nie można było w tym momencie, kiedy niektórzy mówią bo 

myśmy powtarzam jeszcze raz dążyli do tego, żeby jej nie było stroną południową, nie dało się bo 

nikt by nie dał pieniędzy na północną stronę, kiedy była już zaklepana autostrada równocześnie, 

nie było takiej opcji. 

 

Radna pani Teresa Rachwał – chcę się tutaj odnieść do słów naszego kolegi Witka, chodzi o tą 

książkę - etyka chrześcijańska. Wydaje mi się, że chrześcijanin to jest człowiek, który kieruje się 

miłością a nie zawiścią, widzimy w człowieku to co się robi dobrego a nie złego. Kierujmy się 

tym, doceniajmy to dobro. Myślę, że pan burmistrz jako doskonały gospodarz bardzo wiele robi 

rzeczy dobrych, które tutaj wszyscy doceniamy a przede wszystkim ja chciałam podziękować  

i bardzo się cieszę naszym nowym otwartym przedszkolem, które jest od 18 listopada. W imieniu 

rodziców, w imieniu całej społeczności szkolnej, w imieniu mieszkańców Checheł chciałam 

wszystkim podziękować. Mamy bardzo fajną grupę 4 latków, jest ich 25, kompletna grupa, gdzie 

dzieci mogą mieć doskonałe warunki do rozwoju edukacyjnego a zarazem mogą się odpowiednio 

przygotować do podjęcia nauki w szkole, tak jak pan burmistrz powiedział, mamy tą możliwość 

za co serdecznie panu burmistrzowi dziękujemy i za wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy 

Strażackiej też bardzo dziękujemy, że możemy do remizy gładko dojechać, nie tylko do remizy 

ale do mostu, za most. Zauważajmy to co jest dobre a nie wytykajmy sobie jakieś rzeczy, dla nas 

wydaje się, że obwodnica to jest dobra rzecz, ona już jest i to jest sprawa zamknięta i służy nam 

wszystkim. 

 

Radny pan Witold Darłak – w kilku słowach chciałem się odnieść do wypowiedzi państwa 

radnych, najpierw może do słów pana Bielatowicza. Fajnie podziękowałeś za to, że rada miejska, 

między innymi ja podniosłem rękę za wsparciem na kościół. Wiem, że jest tam potrzeb bardzo 

wiele, znam trochę ten temat dlatego, że też spotykam się, rozmawiam z mieszkańcami Lubziny  

i rzeczywiście potrzeb dla tego kościoła jest jeszcze wiele. Deklaruję, że jeżeli tylko będą takie 

możliwości będę wspierał ten kościół, żeby go remontować, żeby jak najładniej wyglądał i mam 

nadzieję, że tak będzie. Odnośnie mojego tutaj postępowania, które zostało tak przez ciebie 

kolego napiętnowane, że złe normy obyczajowe tutaj wprowadzam, czy próbuję bić pianę trzeba 

jednakowo traktować wszystkich. Jeżeli mieliście kolegę, który jakieś przestępstwo popełnił, to 

nie słyszałem takiego napiętnowania tutaj na radzie, że źle uczynił, że źle coś zrobił i że nie jest to 

zachowanie godne radnego. Mnie wypominasz rzeczy, które nie są ani karalne ani tym bardziej 
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złe tylko uznaję, że to jest prawidłowa rola wykonywana przeze mnie jako radnego. Odnośnie 

pana Rachwała, trzeba by zauważyć taką pewną powinność, że wszystkie autostrady są budowane 

równolegle do istniejących już dróg. Mamy przykład tej autostrady 4, która leci można 

powiedzieć równolegle do krajowej 4, więc czy one są bliżej siebie czy dalej bo przecież nie są 

dokładnie równolegle to one w niedalekim odstępstwie od siebie lecą i wiemy, że są takie ustawy, 

które obligują do tego, żeby w wielu miejscach połączenie tych dwóch dróg było. Argument, że 

za blisko siebie będą leciały wydaje mi się w tym momencie bezzasadny, chociaż powiem 

szczerze nie czytałem tej ustawy i nie znam jej dokładnie ale to wynika z faktu, jaki istnieje  

i uważam to za nietrafiony argument. Odnośnie pani wiceprzewodniczącej mieliśmy okazję 

kiedyś działać w dożynkach. W tej książce jest podniesiony argument z którym nie do końca się 

zgadzam. Autorzy tu zapisują, że była sytuacja, że w pewnym czasie, w pewnym miejscu była 

straszna bieda i ludzie kradli węgiel z wagonów towarowych, potem szli do spowiedzi do księdza 

i on im powiedział, że to nie jest grzech dlatego, że oni zapewniali sobie podstawowy byt. To jest 

dla mnie polemizująca sprawa. Książka jest bardzo ciekawa, odnosząc się jeszcze do tej 

wypowiedzi, że wartości chrześcijańskie możemy postrzegać różnie, podejście do tych spraw pani 

ma takie, ja mam troszkę inne. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał - jedno wyjaśnienie dla przewodniczącego klubu, to nie był nasz 

argument, to był argument Rzeszowa. Myśmy nie mogli w inny sposób postąpić tylko odstąpić, 

dać sobie spokój i cieszyć się z tego co powstało. 

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski - nie będę się tu ustosunkowywał do wypowiedzi kolegów  

i koleżanek radnych ze względu na to, że wynika harmider, nieprzyzwoicie nam to wygląda. 

Przejdę do swoich potrzeb. Nie będę tu mówił o budynku wielofunkcyjnym, sądzę, że pan 

burmistrz będzie miał na uwadze, jeśli chodzi o przetarg na budynek wielofunkcyjny  

w Brzezówce. Prosiłbym bardzo jeśli byłaby możliwość w budżecie jeszcze uwzględnić sprawę 

kanalizacji – kawałek pod Czekajem i na koniec w kierunku Cukrowni. Jest to ważny problem, 

ponieważ tam bardzo dużo nowych budynków powstało, tej kanalizacji nie ma, idzie to wszystko 

do rowu melioracyjnego. Wiem, że tam były rozpatrywania różne, gdzie to prowadzić, jak to 

prowadzić. Do pana burmistrza Kuraszkiewicza mam pytanie, jest to bardzo istotne i ważne dla 

rozwoju naszych małych dzieci w Brzezówce, mianowicie chodzi o ten program wymiany 

komputerów. Wiadomo, że w Brzezówce stacjonarnych komputerów nie zainstalujemy, czy z tej 

puli można będzie wykorzystać na laptopy, czy nie a jeśli nie prosiłbym bardzo uwzględnić  

w innych formach, żeby jednak doposażyć tą szkółkę w przenośne komputery. 

 

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź - dziękuję panu burmistrzowi za skanalizowanie całej dzielnicy 

Pietrzejowa ale jest kilka ognisk, gdzie sąsiad sąsiada nie puści. Jakby się to kiedyś dało 

rozwiązać, nie wiem w jaki sposób, może specustawa na ten temat zaistnieje. Jest kilka takich 

spraw, że przez płot sąsiad sąsiada nie puści. Nie wiadomo co zrobić, sytuacja bez wyjścia. 

 

7. 
Przewodniczący Rady – zamknął 45 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. 

 

Protokolanci:  

mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach, 

mgr Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

 


