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Protokół Nr XLVIII / 14 

z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 stycznia 2014 r. 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku  

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

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

p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 12.10 – 14.55. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1.Przewodniczący Rady – Otworzył 48 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 - proszę o zgodę na wprowadzenie autopoprawki do 

projektu 4.16. zmiany w budżecie gminy Ropczyce na 2014 rok. Macie państwo przed sobą 

wytłuszczonym drukiem § 2 pkt 1, chodzi o wprowadzenie przeniesienia wydatków w wysokości 

10.000 zł na przygotowanie projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

sztucznej przy Zespole Szkół nr 1 w Ropczycach pod otwartą propozycję składania wniosków  

o środki   w Ministerstwie Sportu, ponieważ termin złożenia takich wniosków przez gminy czy 

powiaty upływa 20 lutego a sesji następnej nie będzie, ażeby był tytuł do zapłacenia za mapy  

i przygotowania projektu musi być tytuł inwestycyjny, którego nie ma. Taka uchwała rady z tą 

autopoprawką nam to zapewni.  

 

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 XLVI i XLVII sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy  

w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,  

4.2.zmiany uchwały Nr XXX/315/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Ropczyce,  

4.3.zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 

Ropczyce ponad bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego,  

4.4.zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat 

za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji,  

4.5.zmiany uchwały własnej Nr XXX/325/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Ropczyce,  

4.6.uchylenia uchwały własnej Nr XLII/450/13 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej 

odcinka drogi gminnej,  

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

4.8.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, działka 880/13,  

4.9.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, działka 508/1,  
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4.10.zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 1833,  

4.11.wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Ropczyce-Paszczyna przedłożonego przez 

Marszałka Województwa Podkarpackiego,  

4.12.zmiany Uchwały Nr XLIII/458/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 

r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Dobry 

start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” w ramach Priorytetu IX, 

Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,  

4.13.zmiany Uchwały Nr XLIII/459/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 

r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Dobry 

start w edukację” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,  

4.14.zmiany Uchwały Nr XLIII/460/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 

r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: 

„Maluch w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,  

4.15.zmiany uchwały Nr XLVI/484/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego,  

4.16.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok,  

4.17.ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Ropczyce.  

5.Informacja z działalności Burmistrza w 2013 roku.  

6.Interpelacje i zapytania.  

7.Zamknięcie sesji. 

 

3. Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołów z 46 i 47 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 podwyższenia kwot kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020 – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pani Joanna Jordan. 

Jest to projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na podstawie ustawy  

o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały nr 221 Rady Ministrów Rada 

Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: § 1.1.Podwyższa się kwotę kryterium dochodowego 

uprawniającą osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego, na zakup 

posiłku lub żywności, do udzielenia posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, do 150% kwoty kryterium 

dochodowego o którym mowa odpowiednio  w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2.Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone 

świadczenie pieniężne, za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. § 3. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 r. W związku z nowym 

programem, który obowiązuje od stycznia 2014 r. i z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej jest wymóg, aby rada gminy podjęła taką uchwałę, aby można było objąć dożywianiem 

dzieci z rodzin o dochodach wyższych niż przewiduje ustawa o pomocy społecznej czyli do 150% 

kryterium dochodowego. Z naszych wyliczeń wynika, że dzieci z rodzin przekraczających 
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kryterium dochodowe 100% jest ok. 60. Są to dzieci z rodzin wielodzietnych, dotkniętych 

problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnościami, stąd też uważam, że jest to bardzo zasadne  

i ważne, aby te dzieci też mogły być objęte dożywianiem.  

 

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

gospodarczego poinformował, że ww. komisja na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od 4.6. do 4.11. i projekt uchwały 4.17.. 

Radny pan Mariusz Pilch – przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu poinformował, że 

ww. komisja na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: 

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.12., 4.13., 4.14. Również pozytywnie komisja zaopiniowała zmianę 

Regulaminu organizacyjnego Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji w związku  

z reorganizacją. 

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

na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: 4.4., 4.5., 

4.15. i 4.16.. 

 

Radny pan Witold Darłak – mam pytanie do pani dyrektor, rozumiem, że przez zwiększenie tego 

dochodu będzie objęta opieką większa liczba osób. Czy na tą zmianę uchwały przewidziane są 

pieniądze w budżecie ośrodka pomocy.  

 

Pan Joanna Jordan - to są pieniądze przewidziane w budżecie. Do tej pory, do końca tamtego roku 

takie dzieci były dożywiane na podstawie starego programu żywieniowego, tylko jest taka zmiana, 

że tam nie trzeba było uchwały rady gminy. Jeśli chodzi o finansowanie tego projektu to jest 60% 

dotacji, 40% udział własny gminy.  

  

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź - uważam, że rodzice powinni być z tej uchwały zadowoleni. 

 

Uchwała w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  

z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, została podjęta przy: za – 21 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/315/12 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  

w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce – Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty – 

pan Stanisław Mazur. 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, jak również ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 proponuje się, aby w uchwale Nr XXX/315/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 

listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym 

przez Gminę Ropczyce, zmienić treść § 4 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się 

maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w  żłobku w kwocie 8,49 zł”.  Do tej 

pory również rodzice dzieci, które przebywają w żłobku taką samą kwotę płacili, tylko było to 

płacone dwutorowo, jedną część płacili do żłobka, jedną część firmie cateringowej ale po 

wystąpieniu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mamy zgodę tego ministerstwa i jest 

uchwała, która wyznacza jedną kwotę, która będzie przez rodziców przekazywana do żłobka. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/315/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 

listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym 

przez Gminę Ropczyce, została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4. 3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej  

w Ropczycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ropczyce ponad bezpłatne podstawy programowe 

wychowania przedszkolnego – Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty – pan Stanisław 

Mazur. 

Jest to jedna z kilku uchwał okołokartowych, która promuje rodziny wielodzietne w ten sposób, że 

zwalnia je z połowy opłaty  tzw. stałej w przedszkolu, jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu  

w wymiarze ponad 5 godzin. Proponuje się aby w uchwale nr VIII/73/11 wprowadzić następujące 

zmiany: 1.W  § 3 ust. 2 dopisuje się pkt 3 o następującym brzmieniu: „3) dziecko z rodziny 

posiadającej „Kartę Rodziny Wielodzietnej 3+” w rozumieniu uchwały Nr XLV/473/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 listopada 2013 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 24 – opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 

stanowi 50% wskazanej wartości”. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 

2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 

prowadzone przez Gminę Ropczyce ponad bezpłatne podstawy programowe wychowania 

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

 

4. 4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 

grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum 

Sportu i Rekreacji – Dyrektor Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji  – pan Adam Wojdon. 

W uchwale Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr III/17/10 w sprawie 

ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji  

w Załączniku Nr 1 po pkt IV dodaje się punkt V, w brzmieniu: „V. Posiadacze „Karty Rodziny 

Wielodzietnej 3+” otrzymują 50% zniżki w cenie biletów, karnetów i usług, wymienionych w ust. 

I pkt 1, 2, 4 i 7, ust. II pkt 1 i 2, ust. III pkt 6,7,8,9,10 niniejszego załącznika”. Wykonanie uchwały 

powierza się Burmistrzowi Ropczyc i Dyrektorowi Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radny pan Stanisław Wrona – mam pytanie do pana dyrektora bo tak się złożyło, że na komisji nie 

zadałem tych pytań. Na komisji pan dyrektor przedstawiał symulacje różne, w ciągu pierwszej 

godziny w ciągu roku było np. 3 osoby przez cały rok. Mam pytanie, ile było osób korzystających 

z krytej pływalni średnio w ciągu godziny przez cały rok. Drugie pytanie, ile kryta pływalnia jest 

w stanie pomieścić osób równocześnie w danym czasie, w ciągu jednej godziny. 

 

Pan Adam Wojdon - symulacja była podana a średnie użytkowanie godzinowe na krytej pływalni 

to jest 9 osób na godzinę. Maksymalnie jest 4 grupy czyli 4 razy 15 osób. 

 

Uchwała w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji, została 

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

 

4. 5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/325/12 z dnia 

30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowo-

rekreacyjnych Gminy Ropczyce – Dyrektor Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji  – pan Adam 

Wojdon. 

W uchwale Nr XXX/325/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 r. po pkt 9 

wprowadza się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „10. Regulamin Krytej Pływalni – stanowiący 

załącznik do niniejszej Uchwały”. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc  
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i Dyrektorowi Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Nadzór nad wykonaniem uchwały 

powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach. Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Mam taką prośbę, zauważyliśmy błędy w  Regulaminie Krytej Pływalni  

i chciałbym prosić Szanowną Radę o zmianę tych zapisów. Ten regulamin jest wprowadzony 

zarządzeniem dyrektora od samego początku pływalni, niemniej jednak ustawy wymagają, żeby 

regulaminy użytkowania były wprowadzane uchwałami rady miejskiej, w związku z tym ten 

regulamin chcemy usankcjonować uchwałą rady miejskiej. Kryta pływalnia jest otwarta od godziny 

8,00 do godziny 21,00 - to jest jedna zmiana w regulaminie, który wcześniej obowiązywał, Święto 

Zmarłych – jest to Wszystkich Świętych, mamy taki błąd w tym regulaminie. Dołożony jest punkt 

26: W przypadku naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu 

wzywana będzie policja, a sprawy skierowane będą na drogę postępowania karnego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz w punkcie 31: Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi 

Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji, to jest taka zmiana, tu mamy jeszcze stary zapis Zespołu 

Basenów Kąpielowych. Bardzo bym prosił o taką autopoprawkę. 

 

Radny pan Witold Darłak – chciałbym złożyć poprawkę do regulaminu rozumiem, że mogę to  

w tym momencie zrobić, chodzi mi o ten punkt 2 a konkretnie godziny otwarcia krytej pływalni. 

Tutaj jest zapis, że od 8.00 do 21.00, wcześniej dyrektor tłumaczył, że było to od 7.00 do 22.00, 

czyli godzinę później otwarcie i godzinę wcześniej zamknięcie. Myślałem, że nie będzie żadnego 

problemu, że nikt tego nie zauważy. Tak od niechcenia rzuciłem temat na forum, w pracy też 

powiedziałem, okazało się, że jest dużo zwolenników korzystania z tej pływalni przed pracą, 

przynajmniej w moim otoczeniu. Ze mną się skontaktowało przynajmniej 7 osób, które deklarują, 

że chodzą na tą pływalnię od 7.00 rano przed pracą, dbają o zdrowie, rzeczywiście wysportowane 

osoby i bardzo im zależy na tym, żeby godziny otwarcia tej pływalni pozostawić, przynajmniej te 

godziny ranne. Dzisiaj mi kolega próbował udowodnić, mówi byłem na basenie od 7.00 do 8.00 

było 10 osób, może tylko dzisiaj tak było, może jakaś akcja bo tam mówią, że będą protestować, że 

jakieś pisma będą pisać, żeby jednak te godziny otwarcia pozostawić. Trudno się nie zgodzić, że 

jeśli ktoś ma czas w ciągu dnia tak ustawiony, przecież mają ludzie różne obowiązki i praca i dom 

i rodzina, jeżeli ktoś rzeczywiście chce chodzić i korzystać, może warto by było się nad tym 

zastanowić, składam taki wniosek i będę prosił o przegłosowanie. Są to osoby z naszej gminy, 

gdyby jakieś argumenty padały, że nie będziemy dopłacać, bo wiadomo, że basen jest taką 

instytucją, że trzeba do niej dopłacać, pan dyrektor wskazywał te kwoty na Komisji Rewizyjnej, 

żeby te godziny tak pozostawić. Pozwoliłem sobie podzwonić po kilku sąsiednich miejscowościach 

w których takie baseny funkcjonują, baseny w Rzeszowie są od godziny 6.00 do 22.00, jeden jest 

od 6.30 do 22.15, w Strzyżowie od 6.00, w Dębicy od 6.30, w Pustkowie jest czynny od 8.00 czyli 

tak jak tutaj się proponuje. Zapytałem też ile w tej pierwszej godzinie korzystania z basenów 

korzysta osób np. w Rzeszowie na WSK 5 klientów jest stałych, pani kasjerka mi powiedziała, że 

są to osoby, które od kilku lat o takiej porze przychodzą, czyli są to te same osoby. Ze względu na 

te 5 osób te godzinny otwarcia ranne tak są ustawione. Sugerowałbym, skoro już dokładamy to 

może zachować te godziny otwarcia, te wcześniejsze zapisy są jak najbardziej uzasadnione, żeby 

w regulaminie wprowadzić, natomiast te godziny otwarcia składam wniosek, żeby to było od 

godziny 7.00 do 21.00 proszę o przegłosowanie i rozważenie. Ktoś mi tak populistycznie 

powiedział, jeżeli nie będę mógł korzystać z basenu w Ropczycach będę jeździł gdzie indziej. Nie 

wiem czy tak zrobi, ja tylko przekazuję te sugestie, które usłyszałem, dzielę się nimi z państwem  

i na tej podstawie między innymi składam ten wniosek. 

 

Pan Adam Wojdon – mam wydruk z całego roku z programu. 1.500 osób od godziny 7.00 do 8.00 

weszło na naszą pływalnię. Proszę sobie podzielić przez 360 dni w roku, liczba się sama wyjawi. 

Są to trzy osoby, które personalnie znam, tylko one chodzą, sporadycznie jest jedna osoba. A propos 

Dębicy, Dębica nie wpuszcza osób prywatnych do godziny 9. Tam szkółka pływacka ma 

zarezerwowane od godziny 6.00 do godziny 9.00. Pustków jest naszym najbliższym konkurentem, 

oni w ten sposób zrobili, też nie mają klientów. Takie mamy środowiska, trudno jest pozyskać 
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klienta w tym czasie. Jak chodzi o godziny wieczorne zdajemy sobie sprawę, że w okresie letnim 

być może wystąpimy jeszcze raz do rady miejskiej o przedłużenie tych godzin, bo w okresie letnim 

zamknięcie basenu o godzinie 9 wydaje nam się, że będzie zbyt wczesne. 

 

Radny pan Stanisław Marć – ja w tej chwili wierzę panu dyrektorowi, jak pan dyrektor zrobił 

symulację i wyliczył, że w tych godzinach nie ma klientów. Nie wiem co by się stało, że akurat 

dzisiaj rano mamy podjąć uchwałę i jest ich 10 i będą protestować. Kto będzie protestować jak nie 

chodzili. Co do okresu letniego to jest słuszna uwaga, że jest dzień długi i wtedy można byłoby to 

zmienić ale na ten okres jak dyrektor tak wyliczył, są jakieś oszczędności jestem za tym, żeby to 

przegłosować i żeby przeszło tak jak jest w projekcie. Nie wiem skąd się to bierze, jak jest 

wyliczone, może teraz ktoś mówi, że będzie chodzi ale tego nie zagwarantuje. 

 

Radny pan Witold Darłak – panie przewodniczący, przecież ja nie chodzę o tej porze, dzisiaj też 

tam nie byłem i nie liczyłem tego. Nie wiem komu kolega radny wierzy bardziej, może rzeczywiście 

dyrektorowi, nie mnie. Ja tylko przekazuję sugestie ludzi. Jesteśmy radnymi, musimy się w ten głos 

mieszkańców wsłuchiwać. Uważam, że sprawa jest warta rozpatrzenia. Rozumiem, że to wszystko 

względy ekonomiczne, jak pan dyrektor tu sugerował na komisji ale czy rzeczywiście skrócenie o 

te dwie godziny tak poprawi kondycję basenu i nagle przestaniemy do niego dokładać, nie chce mi 

się w to po prostu wierzyć. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – po pierwsze chciałbym zauważyć pod względem 

formalno – prawnym, że ktokolwiek referuje państwu, Wysokiej Radzie projekty uchwały czyni to 

w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta jako organu. Żaden dyrektor jednostki organizacyjnej, czy 

żaden kierownik nie przygotowuje sam od siebie projektu uchwały rady i przedkłada jako dyrektor, 

kierownik referatu. W wielu gminach jest zwyczaj, że to burmistrz przedstawia wszystkie projekty, 

ale ja od samego początku czynię współautorów projektów referujących bo w tych drobnych 

szczegółach czasami mają większą wiedzę niż wójt, burmistrz bo pewne projekty przygotowuje się 

w oparciu o różną bazę danych, której jeden nie posiada w całości. To po pierwsze. Zatem, 

gdybyśmy chcieli zmienić w tym projekcie coś to musiałbym się zgodzić jako autopoprawka lub  

w innym trybie zmienić ten projekt radni mogą, jak najbardziej. Chce powiedzieć, że nie jest to 

projekt, który dyrektor przedłożył, żeby komukolwiek zaszkodzić, żeby spowodować, że pewna 

grupa ludzi niech nie przychodzi na basen. To jest to, co pan radny Witek Darłak powiedział -  

z uwagi na względy ekonomiczne. Jeśli coraz więcej dokładamy do basenu, do sportu też, z różnych 

przyczyn i z różnych źródeł, jest to wynik chociażby dużej konkurencji na rynku basenów dookoła 

nas, o lepszym standardzie bo każdy basen później budowany, jest trochę lepszy, to jest oczywiste. 

Musimy zdać sobie sprawę, że istnieje u nas w gminie reguła o czy mówiłem wielokrotnie, że jest 

tzw. kotwica wydatków np. na ten rok 3% więcej wydatków niż w roku ubiegłym i dyrektor Wojdon 

i każdy inny dyrektor i kierownik referatu przypisane mu w swoim dziale pieniądze musi 

analizować pod kątem wydatków i dochodów. Jest powiedziane, nie ma możliwości żebyśmy jak 

braknie tych pieniędzy, te 3% więcej dajemy i na wszystko ma wystarczyć, na nieprzewidziane 

sytuacje również. Czasami bywa, że jakieś urządzenie, jakaś pompa strzeli ale musi się to znaleźć 

w tych środkach finansowych, nie ma możliwości, żeby dyrektorowi dołożyć. W pierwszej 

kolejności dyrektor jest zobowiązany, żeby przeanalizować i podpowiedzieć, gdzie możemy 

znaleźć jeszcze oszczędności, względnie większe dochody bo one też są przyczyną możliwości 

utrzymania tej bazy, która jest. Jeśli dyrektor stwierdza, że słabsze elementy w wykorzystaniu tego 

basenu są rano i wieczorem, jeśli to przymkniemy to mogę zaoszczędzić trzy etaty i jeśli jest szansa 

te trzy etaty nie zwolnić tylko przesunąć gdzie indziej, gdzie zostaną efektywniej przez gminę 

wykorzystane, lepiej, gdzie są potrzebne, gdzie być może nie trzeba będzie nikogo zatrudnić to 

trzeba sprawdzić ten model. Dyrektor proponuje, ja się z nim zgadzam jeśli chodzi o tą propozycję. 

Zgadzam się też, że to wcale nie jest sztywna decyzja, że ona jest na czas nieokreślony, że to nie 

akt notarialny, podpisujemy i koniec, że to rodzi skutki. Trzeba to przeanalizować przez 3-4 

miesiące do miesiąca czerwca włącznie. To co dyrektor powiedział ma rację, że być może  
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w czerwcu warto przesunąć tą godzinę do 22.00 bo jest inna pora roku to absolutnie powinno być 

decyzją dyrektora a nie rady ale tak jest w ustawie o samorządzie terytorialnym, że o kwestiach 

regulaminowych decyduje rada, nawet nie burmistrz ale rada. Ja uważam, że to powinno być 

przeniesione na zarządzanie strategiczne, czyli dyrektor sam powinien o tym elastycznie 

decydować. Jest teraz tak, że o 7.00 jest ciemno w grudniu i styczniu, dyrektor powinien sam 

decydować, że zarządzam z tygodniowym wyprzedzeniem basen od 8.00. Pozwólmy na takie 

zarządzanie dyrektorowi. Jestem przekonany, że w większości rano przychodzą ludzie, którzy są na 

emeryturze lub rencie, bo kto pracuje od 7.00 a nawet jeśli pracuje co się rzadko zdarza od 7.30 jak 

burmistrz czy wiceburmistrz to i tak trzeba o 7.00 być gotowym do pracy, 7.20 być w pracy to kto 

będzie leciał na basen. Kto ma emeryturę lub rentę ma trochę więcej czasu może przyjść o 8.00, nic 

się nie stanie a nawet 9.00. Jeśli średnio jest tam trzy osoby między 7.00 i 8.00 i dyrektor wie którzy 

to przychodzą i sugeruje proszę Wysoką Radę podpiszmy się pod dyspozycją dyrektora. Jeśli 

przeanalizuje i dojdzie do wniosku, że rzeczywiście nie do końca się tak układa to w czerwcu tą 

uchwałę zmienimy. Szukamy oszczędności, wszyscy mają powiedziane, zarządzający różnymi 

obiektami, różnymi strukturami ludzi w tej gminie, że oszczędzamy. Mamy co prawda nad rokiem 

2013 tą przewagę, że 3% więcej kroi się  nam środków, a więc dochody o tyle pozwoliliśmy sobie 

zwiększyć, to nie znaczy, że to nam wystarczy, więc lepiej na początku roku pomyśleć, gdzie można 

zaoszczędzić. To jest jedna z propozycji. Kończąc panie Przewodniczący proszę o podtrzymanie 

projektu uchwały, który Wysokiej Radzie przedstawiłem. 

 

Przewodniczący Rady - z uwagi na to, że zostały zgłoszone dwa pakiety poprawek do tego 

Regulaminu, jeden pana burmistrza, który przedstawił pan dyrektor Wojdon dotyczący pkt 2 

Regulaminu, czyli godzin otwarcia 8,00 – 21,00, w podpunkcie 2 Święto Zmarłych zastąpić słowem 

Wszystkich Świętych, punkt 26: W przypadku naruszenia porządku publicznego lub przepisów 

niniejszego Regulaminu wzywana będzie policja, a sprawy skierowane będą na drogę postępowania 

karnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i punkt 31: Skargi i wnioski należy zgłaszać 

Dyrektorowi Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Książka skarg i wniosków znajduje się  

u Dyrektora, czyli nie Zespołu Basenów a Ropczyckiego Centrum Sportu. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi do Regulaminu 

przez pana burmistrza. 

Następnie przedstawił wniosek pana Witolda Darłaka przewodniczącego klubu PiS dotyczący 

zmiany Regulaminu w punkcie 2 o treści: Kryta pływalnia jest otwarta w godzinach od godziny 

7.00 do 21.00. 

Radny pan Witold Darłak - punkt 26 i 31 również, tak jak jest w projekcie burmistrza. 

Przewodniczący Rady - to nie ulega zmianie 

Pan Jerzy Pasela–radca prawny Urzędu Miejskiego - te poprawki zostały już przegłosowane  

a teraz jest głosowana poprawka zgłoszona przez pana radnego Witolda Darłaka w zakresie punktu 

2. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad poprawką pana Witolda Darłaka – 

przewodniczącego klubu PiS. 

Przewodniczący Rady ogłosił, że: poprawki wprowadzone przez pana burmistrza tego Regulaminu 

-bezwzględna większość to 12 głosów, za głosowało 19, przeciw -1, wstrzymujących się – 1. 

Poprawka druga, wniesiona przez pana radnego Witolda Darłaka - większość bezwzględna to 12 

osób, za odrzuceniem tej poprawki głosowało 15 osób, za wprowadzeniem - 4 i wstrzymujących 

się – 2. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że poprawka pana Witolda Darłaka została odrzucona.  

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/325/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Ropczyce. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/325/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Ropczyce, 

została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 2. 
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4. 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XLII/450/13  

w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej – Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 1, 2 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260) 

Rada Miejska w Ropczycach, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu uchwala, co następuje: 

Uchyla się uchwałę własną nr XLII/450/13 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie pozbawienia 

kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej Nr 107535 R relacji Łączki Kucharskie – Brzyzna 

stanowiącej ciąg ulicy Leśnej – dz. nr ew. 3825/1 położonej w Ropczycach. Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XLII/450/13 w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi publicznej odcinka drogi gminnej, została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4. 7. 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 darowizny lokalu użytkowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 

Ropczyce-Granice. Uchwała o podobnej treści była podejmowana przez Wysoką Radę w ubiegłym 

roku 29 listopada, jednak wojewoda zgłosił swoje uwagi, które polegają m.in. na tym, że w sentencji 

uchwały nie było wskazanego podmiotu czyli, że wyraża się zgodę  na dokonanie darowizny na 

rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce-Granice z siedzibą w Ropczycach – Granicach udziału 

½ części, lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 128, 14 m2, znajdującego się na działce nr 1628/4 

o powierzchni ogólnej 20 arów 39 m2 oraz zgłosił uwagi co do możliwości przekazania na rzecz 

ochotniczej straży pożarnej na cele publiczne. Pierwsza uwaga została uzupełniona poprzez 

wskazanie podmiotu, natomiast w części dotyczącej celów publicznych jest w podstawie prawnej 

wskazana ustawa o ochronie przeciwpożarowej, jak również mam opinię radcy prawnego według 

której jest możliwe przekazanie ochotniczej straży pożarnej nieruchomości na cele publiczne 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

Z chwilą podjęcia tej uchwały traci moc uchwała z dnia 29 listopada 2013 r. Nr XLV/ 472/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach. 

 

Radny pan Witold Darłak – wiem, że ta jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, 

rozumiem, że te wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności tego stowarzyszenia 

pozostaną tak jak do tej pory, czyli wsparcie ze strony gminy odnośnie rachunków za prąd czy za 

korzystanie będzie tak jak do tej pory.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – to jest prawie jedna z ostatnich jednostek, gdzie 

przyjęliśmy zasadę od paru lat, jeszcze jako  samorząd tamtej kadencji, że tam, gdzie to możliwe 

uwłaszczamy stowarzyszenia gospodarujące czyli OSP, czyli są współwłaścicielami po połowie 

nieruchomości i lokalu użytkowego. Rozumiem, że powinniśmy wiązać również efektywność 

kosztów z gospodarnością czyli jeśli jest możliwość, żeby stowarzyszenie miało przychody to 

powinno płacić za energię elektryczną czy cieplną, żeby w ten sposób zobowiązywać do podejścia 

o którym mówiłem w czasie dyskusji o centrum sportu. Wszystko nas kosztuje, jeśli wiemy, że 

jednostka OSP jest współwłaścicielem ale ponosi w 100% koszty gmina tylko i wyłącznie to kto 

jest zainteresowany tym, żeby gasić część świateł jeśli nie potrzeba. Jeśli nie trzeba w zimie grzać 

na 21 stopni garażu, gdzie jest samochód z wodą a wystarczy 16 to tak powinno być. Jak zrobić, 

żeby tak było, żeby gospodarz za to odpowiadał. Gospodarzem jest stowarzyszenie, tak naprawdę 

jest gospodarz, który ma umowę podpisaną i dostaje 200 zł ale żeby tego pilnował prezes. Nie 
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prezes musi ustalać temperaturę w każdym dniu ale w takich różnych okresach. Większość 

jednostek ochotniczych straży pożarnych płaci sama rachunki za prąd, gaz i wodę ale nie wszystkie. 

Podchodzimy tutaj zdroworozsądkowo, ma straż wiele innych funkcji, oczywiście gmina 

jednoznacznie przyjmuje na siebie potrzeby w zakresie zabezpieczenia sprzętu, w zakresie 

umundurowania, w zakresie szkolenia, kształcenia, ubezpieczeń itd. Ale są pewne elementy 

kosztów, które muszą być dopracowane porozumieniami i umowami bo jeśli jest trochę lepsza baza 

i jednostka OSP wynajmie komuś na komunię, 18-tkę, wesele to trzeba mieć pewność, że ktoś 

zwróci poniesione koszty wody, ciepła, prądu. Co roku sprawdzam i badam, która jednostka ile 

wykorzystała środków gminnych, ile własnych, służą temu zebrania sprawozdawcze co roku  

w jednostce OSP, które w chwili obecnej przeprowadzamy. Bardzo dokładny jest wyciąg danych  

z księgowości i czyni to zawsze pracownik odpowiedzialny za współpracę z jednostkami OSP, 

dzisiaj jest to sołtys Brzyznej. Jadę na zebranie, mam dokładnie skatalogowane ile kosztował prąd, 

woda, gaz, umundurowanie, zakup sprzętu, ubezpieczenia. Generalnie posługuję się jedną kwotą 

tyle z budżetu gminy na waszą jednostkę daliśmy. Słucham sprawozdania jednostki OSP, co mówi 

Komisja Rewizyjna, co mówi skarbnik, ile wydali ze swoich. To jest element kontroli jednostek 

OSP pod względem finansowym i prawnym. 

 

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

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

 

4. 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach-Witkowicach, działka 880/13 - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce-Witkowice, jako działka ewidencyjna 

nr 880/13 o powierzchni ogólnej 5 arów, z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości, pod drogę. 

Działka ta leży przy drodze łączącej ulicę Kolonia z drogą krajową nr 4. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, 

działka 880/13, została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach-Witkowicach, działka 508/1 - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów obrębu Ropczyce-Witkowice, jako działka 508/1 o powierzchni ogólnej 4 ary 

7m2, z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości, pod drogę. Jest to działka położona na końcu ul. 

Kolonia, jej nabycie pozwoli na skomunikowanie połączenia Ropczyce – Sędziszów.  

 

Radny pan Kazimierz Niedźwiedź - tam jest taka sytuacja, że właścicielka wyraża zgodę, wszystko 

jest w porządku, można głosować na tak.  

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Witkowicach, 

działka 508/1, została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach-Witkowicach, działka 508/1 - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami niemieszkalnymi, stanowiącej 

własność Gminy Ropczyce, położonej w obrębie Ropczyce – Chechły, oznaczonej jako działka 
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ewidencyjna nr 1833o powierzchni 5 arów 88 m2. Jest to działka położona przy ul. 3 Maja. Rodzina, 

która mieszkała w tym budynku otrzymała mieszkanie z TBS-u i jest na etapie przeprowadzki. 

Wobec tego nieruchomość może być sprzedana również z uwagi na to, że jest w złym stanie 

technicznym. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działka 1833, została podjęta 

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

 

4. 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wydania opinii do propozycji planu aglomeracji 

Ropczyce-Paszczyna przedłożonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego - Kierownik 

Referatu Rozwoju Gospodarczego – pani Maria Bochenek. 

Projekt uchwały dotyczy wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Ropczyce-Paszczyna 

przedłożonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Opiniuje się pozytywnie 

zweryfikowaną przez Sejmik Województwa Podkarpackiego propozycję planu aglomeracji 

Ropczyce-Paszczyna, przedłożonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pismem  

z dnia 13.01.2014 r. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ropczyc. Nadzór nad wykonaniem 

uchwały powierza się Komisji rady ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała ta dotyczy zweryfikowania obszaru granic 

aglomeracji Ropczyce – Paszczyna, zawężamy te granice ze względu na to, że musieliśmy wyłączyć 

obszary o takiej gęstości zabudowy, która nie gwarantuje nam uzyskania wskaźnika koncentracji 

czyli co najmniej 120 osób na kilometr wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej, taki wskaźnik 

koncentracji powinien być spełniony dla obszarów, które znajdują się w tym obszarze. Ten obszar 

aglomeracji był już zaopiniowany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, dalsza procedura 

wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Ropczycach. 

 

Radny pan Witold Darłak - rozumiem, że jeżeli skupisko osób na przestrzeni 1 kilometra jest 

większe niż 120 osób, czy to jest związane z obowiązkiem budowy przez gminę sieci kanalizacji, 

czy odwrotnie, jeżeli to skupisko będzie mniejsze tego obowiązku nie będzie. Wiemy, że do 2015 

roku jest obowiązek uregulowania tych spraw przez jednostki samorządu terytorialnego, czy dobrze 

rozumiem, że te działania są podjęte w tym kierunku.  

 

Pani Maria Bochenek - jest obowiązek wykonania kanalizacji w ponad 90% w obszarach 

aglomeracji, które są ustalone ale w tym obszarze powinny być głównie tereny o takiej gęstości 

zabudowy, żeby na kilometr sieci kanalizacyjnej wykonywanej w celu podłączenia tych budynków 

było podłączane ponad 120 osób. Tego wskaźnika koncentracji nie spełniamy w tych obszarach 

wyłączonych. Z tego tytułu nie możemy uzyskać dofinansowania z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko bo to jest wskaźnik nie do przeskoczenia. Pracujemy nad tym, 

poszukujemy nowych źródeł finansowania realizacji kanalizacji w tych obszarach poza 

aglomeracją. Dzięki temu, że zweryfikujemy granice  obszaru tej aglomeracji nie będziemy musieli 

płacić kar, pięciokrotne zwiększenie kwot, które płaci się za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska. To są znaczne koszty, które obciążałyby budżet. Wiadomo, że musimy mieć inne 

podejście do rozwiązywania kanalizacji w tych trenach.  

 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski - czy to dotyczy tylko środowisk miejskich czy wiejskich 

koncentracja 120 osób na 1 kilometr rury kanalizacyjnej. 

Pani Maria Bochenek – ten wskaźnik koncentracji dotyczy obszarów aglomeracji, nie ważne czy to 

jest wieś czy miasto, w aglomeracji są obszary spełniające ten warunek. Pozostałe rejony to już są 

inne możliwości dofinansowania, można rozpatrywać inne sposoby rozwiązywania tego problemu, 

uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. 

Radny pan Eugeniusz Nowakowski - jeśli rozumiem te części Brzezówki nie mogą mieć 

dofinansowania. 
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Pani Maria Bochenek - z tego programu na 100% nie. 

 

Uchwała w sprawie wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Ropczyce-Paszczyna 

przedłożonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, została podjęta przy: za – 21 

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/458/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia 

wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących 

przedszkoli w Gminie Ropczyce” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu 

Oświaty – pan Stanisław Mazur. 

Proponowana uchwała dotyczy przedszkola unijnego finansowanego ze środków europejskich, 

które funkcjonuje w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Ta uchwała jest konieczna po to, żeby 

opłaty stałe, które ponoszą rodzice w tym przedszkolu, ustawowo we wszystkich przedszkolach te 

opłaty wynoszą 1 zł za każdą godzinę ponad 5 godzin bezpłatnych, aby ta opłata nie była zaliczona 

jako przychód projektu, nie została odprowadzona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

W uchwale Nr XLIII/458/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Dobry start  

w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” proponuje się zmienić treść 

§ 2 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie: „Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w 

ust. 1, będą opłaty wnoszone przez rodziców z tytułu korzystania przez dzieci z wychowania 

przedszkolnego w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz dochody własne 

gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych”. W poprzedniej uchwale było tylko, 

że źródłem pokrycia tego udziału własnego będą dochody własne gminy z tytułu podatków, 

natomiast teraz doszła jeszcze część z tytułu opłaty stałej. Chcę jeszcze nadmienić, że na całość 

tego projektu, który będzie funkcjonował do 30 czerwca 2015 roku gmina otrzyma prawie 400.000 

zł z WUP, przy udziale własnym 60.000 zł tj. 15%, udział własny pokrywany będzie też z tej opłaty 

stałej. 

 

Radny pan Stanisław Sałek - jest to przedszkole unijne, czy w związku z tym, że jest finansowane 

przez unię jest też wprowadzany program unijny, czy jest to nasz program polski, czy musi być 

wprowadzany program równościowy. 

 

Pan Stanisław Mazur - mimo, że to przedszkole jest współfinansowane ze środków europejskich bo 

udział gminy też jest pewien, 60.000 zł w tym przypadku to programy nauczania są te same jak  

w przedszkolach publicznych. Jest to oddział przedszkola publicznego tylko, że współfinansowany 

ze środków unijnych.  

 

Radny pan Witold Darłak - czy przypadkiem w naszej gminie nie ma przedszkola, czy pan dyrektor 

ma takie informacje, żeby takie nowoczesne programy były wprowadzane typu, że dziewczynka 

ma się bawić samochodzikiem a chłopczyk lalkami myślę, że nie ma takiej obawy. 

 

Pan Stanisław Mazur - programy nauczania w przedszkolach funkcjonują od lat, nie uległy  

w ostatnim czasie zmianie, są te same programy w przedszkolach unijnych, o takich nowoczesnych 

programach nie słyszałem. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/458/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 

października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji 

projektu pt.: „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce”  

w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

na lata 2007-2013, została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4. 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/459/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia 

wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Dobry start w edukację” w ramach Priorytetu IX, 

Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 

Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty – pan Stanisław Mazur. 

Proponowany projekt uchwały jest identyczny prawie jak poprzedni, z tą tylko różnicą, że dotyczy 

przedszkola w Zespole Szkół Nr 4 w Ropczycach-Chechłach. Ta sama poprawka, wkład własny 

gminy będzie pokrywany w części z opłat ponoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci  

z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania. Na ten 

projekt w Zespole Szkół nr 4 Ropczyce – Chechły Wojewódzki Urząd Pracy przekazał 457.000 zł 

przy udziale własnym gminy 68.000 zł, również będzie funkcjonował do 30 czerwca 2015 roku  

z tych środków. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/459/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 

października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji 

projektu pt.: „Dobry start w edukację” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, została podjęta przy: za – 21 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/460/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia 

wkładu własnego do realizacji projektu pt.: „Maluch w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX, 

Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 

Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty – pan Stanisław Mazur. 

Ponieważ zostały utworzone trzy przedszkola unijne są trzy projekty, to jest ten trzeci projekt 

uchwały prawie taki sam jak poprzednie, dotyczy przedszkola w Zespole Szkół w Małej. 

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał na to przedszkole  449.000 zł, udział własny gminy 67.000 zł. 

 

Radny pan Witold Darłak – chciałem zapytać, czy w związku z tym liczba miejsc w tych 

przedszkolach jest wystarczająca, aby zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci. Jak się ma liczba miejsc 

w przedszkolach do liczby dzieci w tym czy przyszłym roku, które będą chciały skorzystać z tych 

przedszkoli. 

 

Pan Stanisław Mazur - nabór do przedszkoli prowadzi się już w miesiącu marcu na nowy rok 

szkolny. Do tej pory jest tak, że wszystkie dzieci chętne miejsce w przedszkolu na terenie miasta  

i gminy znalazły. Jeśli było mniej miejsc w przedszkolu nr 1 czy na „górce” decyzją pana burmistrza 

zostały przesunięte oddziały przedszkolne do Zespołu Szkół nr 1 czy do Zespołu Szkół nr 2 po to, 

żeby zaspokoić te potrzeby. W tych przedszkolach unijnych w tych trzech miejscowościach tam 

może być do 25 dzieci w każdym oddziale, zapotrzebowanie zostało tam prawie spełnione.  

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - dla wiadomości wszystkich radnych uzupełniam, że 

ustawa o systemie oświaty znowelizowana w ubiegłym roku wskazuje horyzonty czasowe do 

których gminy muszą się dostosować, jeśli chodzi o liczbę miejsc w przedszkolach dla dzieci  

w wieku przedszkolnym w kategoriach lat. Na 1 wrzesień 2015 rok mamy mieć miejsca dla 

wszystkich dzieci, które mają 4 lata na terenie całej Polski, we wszystkich gminach. 1 wrzesień 

2016 rok mamy mieć zabezpieczone miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci, w tym również 

które mają 3 lata. Jeśli chcielibyśmy to osiągnąć to jeszcze nam trochę brakuje bo część naszych 

miejscowości nie jest pokryta wystarczającą liczbą miejsc w przedszkolach. Chodzi o miejscowości 

wiejskie, gdzie do tej pory nie było takiego nacisku rodziców na miejsca w przedszkolach dla 

swoich dzieci bo np. rolnicy, obydwoje są w domu, to nie znaczy, że bez pracy tylko w takim 24 

godzinnym dniu pracy, więc również się dziećmi zajmują ale oczekiwanie tych rodziców z których 

przynajmniej jedno pracuje poza swoim miejscem zamieszkania powoduje, że otwieramy te 
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przedszkola. Po to było otwarte przedszkole ostatnio w Małej, w Niedźwiadzie Dolnej i również  

w Chechłach. Temu służy rozbudowane przedszkole w Gnojnicy Dolnej, które ma służyć całej wsi 

Gnojnica. Czeka nas jeszcze jednak budowa, rozbudowa, możliwe, że tylko dostosowanie po 

rozbudowie w Niedźwiadzie Dolnej miejsc pod przedszkola. Sądzę, że jakieś trzy oddziały 

przedszkolne gdybyśmy jeszcze mieli w terenach, które wymieniłem na południe od Checheł to 

pokrylibyśmy roczniki wskazane w ustawie. Mamy na to 3 lata czasu myślę, że zrobimy to 

wcześniej. Dziś dyrektor powiedział prawdę, wszystkie dzieci których rodzice chcą oddać dziecko  

w tym wieku od 3 lat do 5 do przedszkola to takie miejsca mają. Są przypadki, że rodzic chce oddać 

dziecko 2,5 letnie i jak nie ma zgody to mówi nie ma miejsca, nie dlatego, że nie ma miejsca ale to 

się nie da tak, że wychowawczyni zajmuje się jednym dzieckiem, które nie jest jeszcze ze względu 

na wiek dostosowane do samodzielnego pobytu w przedszkolu bo inni rodzice mają wtedy 

uzasadnione pretensje, że ta nauczycielka i ta pomoc w niewystraczającym stopniu, z braku czasu 

zajmuje się innymi dziećmi. Jest takie przyzwolenie, gdy dziecku brakuje 3-4 miesiące to się 

zgadzamy a jeśli więcej to nie ma miejsca. Bywa tak, że z sąsiedniej miejscowości chcą oddać 

dziecko do przedszkola w granicach miasta czy w tych sąsiednich miejscowościach. Jesteśmy 

trochę temu przeciwni chyba, że samorząd wyraża zgodę na współfinansowanie proporcjonalne. 

Natomiast musimy, gdy rodzic z naszej gminy oddaje dziecko do przedszkola prywatnego 

spełniającego kryteria publicznego, wtedy obligatoryjnie musimy płacić, taka jest ustawa. Preferuje 

przedszkola prywatne absolutnie również, jeśli chodzi o utrzymanie. Wszyscy wiemy, że 

dofinansowujemy przedszkole sióstr służebniczek, które jest przedszkolem prywatnym ale 

publicznym w wysokości 300.000 zł rocznie. Dzisiaj dobrym interesem jest otwarcie prywatnych 

przedszkoli, prywatnych klubów i bardzo się dziwię, że tyle młodych pań, które są z wykształcenia 

wyższego przedszkolnego nie decyduje się na organizację takich klubów czy takich przedszkoli, 

czy żłobków. Mamy jeden przykład, nasza pracownica zespołu oświaty zorganizowała  

w Rzeszowie, z powodzeniem a nawet adoptowała filialnie w Sędziszowie a namawiałem wiele 

osób, które przychodziły do mnie na dyskusję o pracę w przedszkolu. Każdy chciałby pracować  

i żeby to było zorganizowane przez samorząd. Boją się jeszcze młodzi ludzie podejmować decyzji 

związanej z organizacją własnego miejsca pracy. To może wynikać z gąszcza przepisów 

finansowych, sanitarnych i tych innych, które bardzo obarczają organizatora. My także co rusz 

mamy kontrolę, dzisiaj też kontrola nawiedziła i pan dyrektor zespołu oświaty będzie poddawany 

częściowej kontroli przez parę tygodni. Ludzie młodzi nie są przygotowani na tego typu 

weryfikacje, być może wolą mieć pracę i spokój. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/460/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 

października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji 

projektu pt.: „Maluch w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.1, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, została podjęta przy: za – 21 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4. 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/484/13 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik Gminy 

– pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 484 z 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

Uchwała ta otrzymuje brzmienie: §1. Postanawia się udzielić w 2014 roku pomocy finansowej 

Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego  

o nazwie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce-Wiśniowa wraz  

z budową chodnika w km 25+258 do 25+780 w m. Łączki Kucharskie” w kwocie 180 000,00 zł. 

Projekt dotyczy zmiany nazwy kilometrażu wykonania chodnika w miejscowości Łączki 

Kucharskie, kwota pozostaje bez zmian. Poszczególne zapisy wcześniej podjętej uchwały również 

pozostają bez zmian. 
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Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/484/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 

grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 

0, wstrzymujących się – 0. 

 

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

– Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok.  

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się zwiększenie po stronie dochodów w kwocie 

199 036,96 zł, równocześnie po stronie wydatków zwiększa się również o tą kwotę. Załączniki  

w formie tabeli nr 1 i 2, które przedstawiają zwiększenie tych dochodów i wydatków.  

W zwiększeniu dochodów dwie największe grupy są tutaj pokazane: zwiększenie po stronie dotacji 

w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych  

w wysokości 59.000 zł oraz zwiększenie dochodów wprowadzających program, który realizowany 

jest z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zespole Szkół w Lubzinie na zajęcia pozalekcyjne. Są tu 

wskazane wysokości  źródeł dofinansowania po stronie unii i z budżetu państwa. Tabela nr 2 

przedstawia poszczególne zapisy w tych projektach i świadczeniach pielęgnacyjnych na które są 

przeznaczone środki. Tabela nr 3 dotyczy autopoprawki wprowadzonej w tej uchwale, dokonuje się 

przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 10.000 zł, zwiększenia i zmniejszenia, jest to 

zwiększenie dotyczące wprowadzenia nowej inwestycji, budowy boiska wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkół nr 1 w Ropczycach w kwocie 10.000 zł. 

Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 

 

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

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1. 

 

4.17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, do opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Ropczyce – Kierownik Referatu Podatków – pan 

Ryszard Boś. 

Projekt uchwały dotyczy ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują rodziny wielodzietne, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na 

terenie Gminy Ropczyce. Uchwała ta jest uchwałą wykonawczą do podjętej 29 listopada uchwały 

w sprawie wprowadzenia programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie gminy Ropczyce. 

Zgodnie z tym projektem uchwały ustanawia się miesięczną dopłatę dla właściciela nieruchomości, 

w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne, do opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 1) w obszarze zabudowy jednorodzinnej, 

zagrodowej na terenie Miasta i Gminy Ropczyce oraz w obszarze zabudowy wielorodzinnej poza 

miastem Ropczyce: a) w kwocie 3,00 zł na miesiąc od średniego gospodarstwa średniego 

zamieszkałego przez 3-5 osób, b) w kwocie 3,40 zł na miesiąc od dużego gospodarstwa dużego 

zamieszkałego przez 6 i więcej osób, oraz ustanawia się dopłatę w obszarze zabudowy 

wielorodzinnej na terenie miasta Ropczyce w kwocie 1,30 zł od osoby. Korzystanie z prawa do 

dopłaty następować będzie na wniosek właściciela o którym mowa w § 1, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  Dopłaty dla właściciela nieruchomości,  

w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne, pokrywane będą z budżetu 

Gminy Ropczyce, z dochodów z podatku od nieruchomości. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Ropczyc. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.  

 

Rady pan Kazimierz Niedźwiedź – ja mam pytanie czy to dotyczy ludzi, którzy mają kartę. 
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Radny pan Witold Darłak – dobrze, że ta karta weszła dobrze, że te zniżki różne są tutaj. Twierdzę, 

że trochę za mało, że gminę mimo wszystko na więcej tych upustów dla tych rodzin wielodzietnych 

stać, że w ślad za tymi basenami czy kortami tenisowymi czy śmieciami pójdą jeszcze opłaty za 

wodę, kanalizację czy podatki. Mam nadzieję, że to nastąpi, żeby był dobry przykład bo obawiam 

się, że to jeszcze jest mało, jeżeli chcemy się szczycić tym, że taką kartę w gminie mamy, że to 

funkcjonuje i rzeczywiście pokazywać, że dbamy o rodziny wielodzietne. Chciałbym jeszcze przy 

okazji zapytać, domyślam się, że pewnie nie ale czy jest jakieś zainteresowanie ze strony 

przedsiębiorców, jak gmina występowała do tych różnych firm i instytucji, żeby również włączyły 

się w udzielanie takich upustów, bonifikat na podstawie takiej karty. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – chciałbym na ostatnią wypowiedź pana radnego Witka 

powiedzieć tak, że oczywiście mówiliśmy na komisjach, bo prawie na wszystkich komisjach 

omawialiśmy kartę rodziny i przedłożone teraz te dwa projekty, że chcemy wprowadzić to  

w procesie trochę dłuższym, elastycznym, ciągłym jeśli chodzi o ulgi dla rodzin wielodzietnych, na 

tej zasadzie, że na następnej sesji przygotowujemy pod względem prawnym możliwość 

wprowadzenia za decyzją Wysokiej Rady ulgi na wodę i kanalizację. Jaki procent, będziemy 

rozmawiali, robili symulację ale też zapraszamy przedsiębiorców, usługodawców na rynku miasta 

i gminy Ropczyce do inicjatyw w zakresie ulg. Na przykład wiem, że decyduje się zaproponować 

ulgi rodzinom z kartą gminną dyrektor Banku Spółdzielczego na kredyty preferencyjne, 

bezprocentowe, bez opłat. Jeśli to dopracuje kłaniam się przewodniczącemu Wysokiej Rady, żeby 

to aprobował, bo rada nadzorcza musi to aprobować, jeśli dyrektor wyjdzie z taką propozycją. 

Wczoraj z panem Przewodniczącym Rady przekonywaliśmy pana dyrektora do tego typu podejścia, 

że to współgrałoby z inicjatywą gminy i wygląda na to, że deklaracja pana dyrektora jest 

pozytywna, że przedłoży radzie nadzorczej tego typu propozycję ale też wiemy, pan 

Przewodniczący rozmawiał z panem Władysławem Kępką, że decyduje się chyba na ulgi  

w stosunku do zakupu lekarstw w jego aptekach w Ropczycach. To też byłby bardzo miły gest bo 

jak się ma parę dzieci to często ma się lekarstwa drogie. Jeślibyście Wysoka Rado gdzieś w różnych 

dyskusjach mogli znaleźć propozycję inicjatyw, że się inni włączą byłoby to niezwykle pomocne. 

Gminę mogłoby być stać na dużo więcej jeszcze ulg ale też nie o to chodzi, to nie o to chodzi, 

żebyśmy powiedzieli innym, że jedno, czy dwoje dzieci to margines i dla nas nie są znaczące takie 

rodziny, są absolutnie bardzo znaczące. My chcemy tworzyć trochę nawet w tej dyskusji różnej  

o tych ulgach pozytywny klimat dla rodzin wielodzietnych, klimat szacunku, uznania, wsparcia. To 

jest niezwykle czasami ważne i mam nadzieję, że będzie i tak, że ktoś ma rodzinę pięcioosobową 

ale dobrze prosperuje, dobrze zarabia i powie nie, ja nie będę korzystał z ulg, nie chcę wnosić  

o kartę rodziny  ale z uznaniem przyjmuję inicjatywę samorządu Ropczyc, miasta i gminy, że 

kapelusz z głowy jeśli chodzi o szacunek do podejścia do tego typu rodzin. To jest taki wrażliwy 

temat o którym powinniśmy mówić, że o to nam chodzi. Chodzi nam o zmianę tego podejścia, że 

jak masz tyle dzieci to się o nie martw a nie próbuj angażować w to zbiorową społeczność. Dzisiaj 

zmiana mentalności, musimy o tym myśleć i zachęcać młodych ludzi może nie do 12 dzieci bo to 

się rzadko już teraz zdarza, takie rodziny odchodzą w przeszłość. Jeszcze 20 lat temu pamiętam, że 

prosiłem o wykaz rodzin 8 i więcej to z terenu Małej miałem chyba 15 takich rodzin a dzisiaj nawet 

w Małej na placach jednej ręki policzyłbym te rodziny 8 dzieci i więcej. Chodzi o takie ciepłe 

podejście. To jest sens naszej uchwały, żebyście państwo wiedzieli, nie chodzi o te pieniądze, o te 

grosze, dla wielu tych, którzy mają 3 i 4 dzieci to jest nieznaczące. 

 

Uchwała w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

rodziny wielodzietne, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy 

Ropczyce, została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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5. 

Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Tak jak pan przewodniczący Rady zapowiedział chciałbym 

w okresie pół godziny zaangażować Wysoką Radę w wysłuchanie ogólnej informacji o pracy 

samorządu w 2013 roku i  zbilansowanych już efektach. Nie chciałbym mówić o kwotach dlatego, 

że mamy na to jeszcze parę miesięcy  czasu i będzie obligatoryjny punkt pracy Wysokiej Rady  

w czerwcu, sesja, która podsumuje na bazie wcześniej przekazanych wam materiałów finansowych 

rok 2013. Ale tradycją było w ostatnich latach, że przekazywałem takie zbiorcze informacje na 

ostatniej sesji. Na ostatniej sesji byłem zwolniony przez pana przewodniczącego, więc pozwólcie, 

to się przyda, jeśli zostanie trochę informacji, w dyskusjach,  jest co podsumowywać. Gdybym 

chciał przeczytać ogólne informacje, które przygotowała kadra kierownicza gminy, a więc prezesi 

spółek, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów, to tego będzie książka, 100 

stron. Nie będę tego czytał ale będzie ten materiał do wglądu w Urzędzie Miejskim w Biurze Rady, 

gdyby ktoś się chciał zapoznać. To będzie uszczegółowione, zsynchronizowane z kwotami i takie 

sprawozdanie państwo dostaniecie. Ja chciałem jakby wyprzedzić i zmobilizować kadrę 

kierowniczą żeby jest już w styczniu kiedy jest luźniej w naszej pracy, popracować, jeszcze jest 

świeżo w pamięci wiele różnych faktów. Jest to spory materiał opisowy i uszczegółowi to kadra 

kierownicza i dołożą, zsynchronizują cyfry i będzie pewien materiał. W minionym, 2013 roku, 

dochody były wykonane w granicach 74 milionów złotych. To się później uszczegółowi. Na koniec 

roku w zasadzie na koncie było kilkanaście tysięcy złotych. Wszystkie faktury, wszystkie rachunki 

ważne popłaciliśmy. Jeden ważny był nieterminowy. Został przełożony do płatności w styczniu,  

i w styczniu zapłacony – chodnik na Granicach, przy drodze powiatowej. Został wprowadzony 

chyba we wrześniu pod koniec, nie byłem pewny czy zbilansujemy, ryzykowałem, z uwagi na 

pogodę skończyliśmy dość późno, miesiąc płatności minął 15 stycznia, zapłaciliśmy, ale jest to 

zaangażowany pieniądz już w tym roku, realizacja w tamtym, zgodnie z przepisami. Czyli jakby  

w Granicach wykonaliśmy chodnik już w tym roku – styczeń i w tamtym żeśmy też zrobili. Nie 

zanotowaliśmy zadłużenia, nie mamy zaległych na koniec roku jakby usług, robót, faktur innych. 

Wyprowadziliśmy do zera, tak się nam wydaje, co do złotówki wielką inwestycję na ponad 5 

milionów w Gnojnicy Dolnej bo zamknęliśmy z końcem roku inwestycję, więc tu był priorytet. 

Jeśli chodzi o część dochodów własnych,  realizacja, przykłady: podatek rolny od osób fizycznych 

w 2012 wyniósł 1 038 000, a w roku 2013 1 096 000, wzrost o 5,5%, planowany był w granicach 

5%, podatek od nieruchomości od osób fizycznych czyli do hektara i inne 2012 – 2 miliony 503,  

a 2013 2 miliony 570, wzrost o 2,7%, podatek od nieruchomości od osób prawnych 2012 rok 9 

milionów 400, 2013 - 9 milionów  600, wzrost o 2,3%. To pokazuje tą skalę, że mimo, na przykład 

jeśli chodzi o podatek transportowy od osób fizycznych wzrósł o 7,6%, było zaplanowane 5% 

wzrostu, ale przybyło pewnie tych samochodów, tak to należy interpretować. To jest kwota 

dochodu 547 tysięcy. Od osób prawnych podatek transportowy w 2013 roku wzrósł do 115 tysięcy, 

wzrost aż o 28%. Nie podnieśliśmy o tyle, tylko o 5% czyli przybyło ciągników i autobusów. 

Generalnie ta część dochodów to 14 049 000. Wzrost rok do roku o 3%. Czyli mniej więcej  ta 

skala, którą przykładaliśmy i na ten 2014 rok, że rok do roku powinna wzrosnąć w granicach 2,5%. 

Ale wydatki założyliśmy w wielu instytucjach naszych o 3%. Czyli podciągamy, że tego podatku 

będzie więcej, bo dochodzić mogą nowe powierzchnie od działalności gospodarczej, nowe inne 

powierzchnie, nowe podmioty, nowe ciągniki itd. Mniej więcej jest to bardzo zgodne z założeniami. 

Rok 2013, chwała wszystkim przedsiębiorcom, na terenie gminy, bo wszystkie założenia co do 

większych firm, średnich zostały zrealizowane w 100%, żadna firma nie ogłosiła upadłości, żadna 

firma większa nie zlikwidowała swojej działalności – by byśmy nie mieli podatku, byśmy mieli 

jakieś wpadki, więc dzisiaj tu wszystkim przedsiębiorcom z terenu miasta i gminy bardzo dziękuję. 

Jeśli chodzi o sam urząd to trzymamy się etatów mniej więcej na przestrzeni tych lat prawie tych 

samych, można by powiedzieć, że w roku ubiegłym był constans czyli to samo, 70 etatów, pracujące 

74 osoby i to jest mniej więcej co w roku poprzednim. W tym roku będzie zwiększenie, które 

absorbuje w sobie podatki śmieciowe, bo wracają pracownicy, którzy kiedyś byli oddelegowani do 

PUK-u na realizację tematu związanego z budową kanalizacji, to było porozumienie, ale są tu 

bardzo potrzebni, mamy zadania ważne więc wzrost o 2 etaty nie będzie żadnym problemem.  
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W ramach aktywizacji zawodowej mieliśmy 14 osób w ciągu roku, w tym 13 to roboty publiczne, 

część tych osób była oddelegowana do pracy na basen, na obiekty sportowe, część sprzątała, robiła 

odmulanie, odkrzaczanie i tego typu rzeczy, i jedną osobę mieliśmy na pracach interwencyjnych. 

Stażystów nie wymieniam, ale zwykle w każdym okresie czterech, pięciu stażystów na terenie 

urzędu jest i w każdej szkole staramy się żeby była stażystka, która zwykle studiuje studia 

pedagogiczne, humanistyczne żeby dać szansę na praktykę. W innych jednostkach organizacyjnych 

dyrektorzy mają dyspozycje do podejmowania bezpośrednio sami decyzji jeśli chodzi o staże bo to 

nie absorbuje środków finansowych po stronie gminy. Jeśli chodzi o urząd to przygotowaliśmy  

i złożyliśmy to Prezydenta Rzeczypospolitej 21 wniosków o odznaczenia państwowe, 8 osób z tego 

otrzymało czyli 33%, 34% skuteczności. Również złożyliśmy 9 wniosków do Ministra Rolnictwa, 

„zasłużony dla rolnictwa”, tu jest 100% skuteczność. Jest to zwykle pod dożynki, zapraszamy 

sołtysów żeby wskazywali nazwiska. Już dzisiaj zapowiadam, że trybuny powinny być na czas 

ukończone, więc dożynki powinny być, też pomyślcie szanowni sołtysi i przewodniczący osiedli  

o zgłoszeniu z każdej miejscowości po jednym rolniku, czy po dwóch, bo czasem ktoś mówi nie 

chcę bo trzeba wystąpić, żebyśmy dane już w lutym powoli zbierali i na początku marca trzeba 

złożyć wnioski. W minionym roku, Referat do spraw pozyskiwania środków finansowych, we 

współpracy z innymi referatami, złożył 13 wniosków na różne przedsięwzięcia. Skuteczność była 

taka, że 5 wniosków jest w ocenie i będzie pozytywnie zakończonych, 3 wnioski zakończone 

umowami, 5 wniosków odrzuconych. Chcę powiedzieć w ten sposób, że trzeba zrobić 3 żeby jeden 

wyszedł. W przypadku roku ubiegłego z większych wniosków, o drobnicy nie mówię, to 2 złożyć, 

jeden wychodzi. Wniosek, któremu dzisiaj daliście podstawę żeby przygotować projekt do 

Ministerstwa Sportu to wcale nie znaczy, że dostaniemy pieniądze, bo jest mało pieniędzy a będzie 

dużo wniosków. Ale jak się nie składa to się nie otrzymuje, jak nie otrzymamy dotacji to ten projekt 

jest bardzo potrzebny bo w przyszłym roku uważam, że to boisko trzeba budować i to pozwolenie 

na budowę jest jak najbardziej zasadne. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu czyli 

komputery, o tym wiecie 1 247 000 złotych. Odbudowa mostów, tu się pięknie udało, bo 

podwyższono limit pozyskanych środków, pozyskaliśmy 3 miliony 141. Termomodernizacja 

budynków oświatowych pozyskano  milion 365, w granicach 70% kosztów. Budowa chodników  

w Małej, w Brzezówce pozyskaliśmy 342 tysiące. Ujęcie wody w Lubzinie pozyskaliśmy 873 

tysiące, ten temat będziemy realizowali w tym roku,  jest umowa, mówię o takich, na które są 

umowy. Rozbudowa szkoły w Niedźwiadzie Dolnej, całkowita wartość zgodnie z podpisaną 

umową to 3 465 000, z tego mamy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 627 

tysięcy i dofinansowanie do budowy tylko sali gimnastycznej w ramach tego projektu na kwotę 460 

tysięcy z Ministerstwa Sportu. Odbudowa trybun sportowych, dofinansowanie 3 771 000, 

zakontraktowana kwota budowy 4 miliony 69, niewiele dokładamy. Tu i ówdzie, gdzieś tam jakaś 

refleksja felietonowa w gazecie, budujcie sobie trybuny, budujcie, zobaczymy, jak nie budujecie 

dróg tylko trybuny, kto będzie na was głosował. Ktoś myślał o burmistrzu, a ktoś inny może 

powiedzieć, że to Rada decyduje, bo tak jest. Ja się staram wszędzie mówić, że jeśli coś przybywa, 

majątku w postaci obiektów, dróg, kanalizacji, wodociągów to nie jest sprawa tylko i wyłącznie 

burmistrza, tylko samorządu; Rady, burmistrza, kadry kierowniczej, pracowników, sołtysów, 

przewodniczących osiedli, jesteśmy tą wspólnotą, która o to zabiega i każdy ma swoją cząstkę 

pracy, żadna tu nie jest możliwa sprawka jednej osoby, a nawet jednej grupy, musi wiele osób 

współpracować. Ktoś powie, dla mnie ważniejsza jest droga, tam jest przysiółek 10 domów, nie ma 

drogi asfaltowej to wam się zachciewa takich trybun. Te trybuny które były, pamiętajcie państwo, 

miały 50 lat i się rozlatywały, naprawdę były rozmyte, mróz i co roku tam było coraz głupiej 

zaprosić kogokolwiek na cokolwiek, na uroczystości takie czy inne. Udało się ściągnąć tak wysoką 

kwotę dotacji, była wielka walka przez półtora roku, wybudujemy, oddamy pierwszy etap. Drugi 

etap musi być bo pod tymi trybunami będą podciągnięte wszystkie elementy infrastruktury jak 

woda, prąd, odprowadzenie wody. Fundamenty i ławy są, tylko obudować to ścianami i jest piękna 

powierzchnia na zajęcia z zakresu rozwijania zainteresowań sportowych, takich czy innych, piękne 

szatnie, sanitariaty do wybiegu jak na każdym stadionie spod stadionu a nie gdzieś z boku nie 

wiadomo gdzie. A te budynki inne się przydadzą. Mamy plany długofalowe na rozwój tego terenu 
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pod kątem sportowo-rekreacyjnym. Będziemy jako gmina do tego się przymierzać, nieważne kto 

będzie na tych funkcjach, na których my dzisiaj tu jesteśmy, to jest perspektywa, zablokowaliśmy 

teren żeby nie budować domów indywidualnych, tam powinna być infrastruktura sportowa, dajemy 

mocne podstawy pod to. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania wniosków, 

do ich napisania, do przygotowania umów i teraz do realizacji, do wdrażania bo to jest wielka 

sprawa. W roku ubiegłym tych środków zapisanych, zakontraktowanych było 11 829 000. 

Dotyczyły realizacji projektów na wartość 17 310 000. Taka proporcja czyli widać, że w granicach 

60% z pieniędzy pozyskanych mogliśmy realizować wymienione 8 czy 9 działań.  Oprócz tego było 

wiele innych działań pomniejszych, gdzieśmy współpracowali w roku ubiegłym. W wyposażeniu 

domu kultury w Niedźwiadzie - zakończony temat w roku minionym. Odtworzenie infrastruktury 

sportowej chodzi o modernizację basenów otwartych, o infrastrukturę dookoła, choćby ogrodzenie. 

Gdyśmy porównali ilość uczestników na basenach otwartych, na wakacjach w roku 13 i 12, choćby 

z uwagi na ogrodzenie to ja widziałem, że tam jest wzrost o 3 i pół tysiąca, 3 i pół tysiąca było 

więcej zabiletowanych w ciągu dwóch miesięcy osób w tym roku niż w poprzednim. Można 

powiedzieć, że i pogoda decyduje, ale decyduje taka dyscyplina związana, że jest ogrodzenie, jest 

wejście, już nie wypada się schylić i wejść, trzeba wysoko przeskakiwać, nawet i młodzieży nie 

wypada, uczymy kultury, że nie podwyższamy biletów na basen otwarty przez wiele lat ale zapłać, 

a nie przejdź przez dziurę i powiedz koledze, że ty jesteś głupi, a ja jestem chojrak bo kupię sobie 

zaraz lody a mama mi dała pieniądze na bilet, nie wolno tak uczyć i dawać takich możliwości. 

Łączki Kucharskie piękna remiza. Byłem na spotkaniu z okazji dnia seniora zorganizowanym przez 

pana radnego Marcia Edwarda i zarząd Koła Gospodyń Wiejskich. Piękna uroczystość, mimo że 

zimno, ślisko, wietrznie była pełna sala ludzi. Byłem po raz pierwszy po modernizacji, czyli ładne 

krzesła, ładne stoliki, piękne firanki, jest jak w restauracji, miło, ciepło, muzyka, miło jest przyjść 

do takich obiektów, coraz więcej tych obiektów mamy, to jest też powód do satysfakcji, że powoli 

to się zmienia. Ale trzeba w tym zakresie jeszcze trzy, cztery lata żeby było wszędzie tak jak  

w Gnojnicy Dolnej, w Niedźwiadzie, czy w wymienionych Łączkach Kucharskich itd.. W roku 

minionym przybyło 86 nowych podmiotów gospodarczych, a rok wcześniej 62, jest trend, że co 

roku przybywa tych podmiotów, jedni likwidują swoją działalność gospodarczą, inni rejestrują, ale 

jest trend dynamika wzrostu kilkadziesiąt. Na koniec 2013 roku w bazie centralnej  ewidencji 

informacji o działalności gospodarczej dla terenu miasta i gminy Ropczyce mieliśmy 1 515 

podmiotów gospodarczych, wzrost w stosunku do roku poprzedniego tak jak powiedziałem 86.  

I mało i dużo. Jeśli chodzi o młodzież, która kończy szkoły średnie, maturalne i inne, to mało. Ale 

wiemy, że większość z nich wyjeżdża na studia, zmienia miejsce pracy, wracają. Byle ta tendencja 

się utrzymała bo bywa i tak, że jeden nowy podmiot gospodarczy zatrudnia kilkanaście czy 

kilkadziesiąt miejsc pracy. Takie podmioty mieliśmy. Zgłosiły 2 podmioty wnioski w pierwszych 

dniach stycznia o ulgi związane z uchwałą Wysokiej Rady odnoszące się do inwestycji w terenach 

strefy przemysłowej. Dotyczy to Rega Yacht i dotyczy to UTC. Obydwa podmioty wskazały po 40 

parę osób zatrudnionych w roku minionym. Wnoszą o ulgi z tego tytułu na bazie uchwały, którą 

Wysoka Rada podjęła. To jest dobry temat bo to się już rozeszło, że rzeczywiście te ulgi praktyczne 

będą, że nie jest tak jak dyskusja w Rzeszowie, zobaczyłem w telewizji Rzeszów, że tłumaczy się 

wiceprezydent Rzeszowa, że jest uchwała samorządu Rzeszowa o ulgach dla inwestorów, to co my 

mamy, ale rozkłada ręce, że nie ma wniosków, to nie moja sprawa. Wniosek, że przedsiębiorcy nie 

składają wniosków, widocznie nie oczekują na te ulgi, może nie wiedzą, może za mało to jest 

rozpowszechnione, a być może z winy małych, drobnych kruczków, które wstrzymują. Będę za tym 

żebyśmy wypracowali te decyzje, żeby obiło się dość szerokim echem, inwestuj w strefie 

ropczyckiej, będziesz miał ulgę dwa, cztery, czy pięć lat, tak jak żeście państwo podejmowali tą 

uchwałę. W ostatnich dwóch tygodniach zgłaszało się dwóch przedsiębiorców, którzy chcą 

rozmawiać o zakupie nieruchomości i o tych ulgach. Nie mówię o UTC i Rega Yacht bo to już jest, 

to jest kwestia dopracowania decyzji, tylko inni, którzy chcą kupić teren, wybudować, może coś  

z tego wyjść a może nic, to jest bardzo wstępna kwestia negocjacyjna. Drogi. Ileśmy zrobili, 

wybudowali to państwo wiecie, sporo różnych. Dla marszałka droga wojewódzka to jedna 

inwestycja, chodnik w Łączkach, który chcemy kontynuować. Dla powiatu 3 zadania, to jest Mała, 
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Brzezówka, Granice, to są chodniki, o których mówiliśmy, gdybyśmy to zbilansowali to jest to 600 

tysięcy złotych. Taką kwotą pomogliśmy jakby realizować dla nas, dla naszych mieszkańców 

potrzebną infrastrukturę, ale zadanie powiatu, przy ich zgodzie, bo zgoda uchwałą rady powiatu 

została przyjęta. Drogi gminne. Było wiele różnych, bardzo licznych wydatków. Czasami warto by 

było jakbym wszystko przytoczył od a do zet, jeśli chodzi o drogi to jest parę kartek bo byście 

Wysoka Rado w sposób skumulowany widzieli w jednym referacie ile trzeba pieniędzy żeby 

załatwić  różne sprawy, bolączki, od dziury w drodze, które nazywamy przełomami, od spraw, które 

mają sołtysi w kompetencji w ramach funduszu sołeckiego i przydzielone drobniejsze grosze 

przewodniczącym osiedli poprzez modernizacje czyli nakładki bitumiczne, budowę wymienionych 

mostów, chodników, oświetlenia ulicznego itd.. To jest sporo środków różnych finansowych. 

Zdobyliśmy na to też trochę pieniędzy. Liczyłem, że na drogi więcej, ale udało się wybudować 

tylko 3 odcinki dróg, na które otrzymaliśmy wsparcie, dofinansowaliśmy własnymi środkami: 

Lubzina, Gnojnica i ulica boczna drogi wojewódzkiej w osiedlu Chechły. Trzeba większych 

pieniędzy żeby pomóc gminom w budowie dróg gminnych, w budowie i przebudowie. Bardzo liczę 

na ten fundusz, który jest zapowiadany i który chyba będzie pewny bo ustawa w szybkim trybie  

w ciągu 48 godzin w Sejmie przeszła i Lasy Państwowe jako firma z pieniędzy, które im leżą na 

kontach muszą oddać miliard 600 milionów złotych. Chciałbym żeby całość tych pieniędzy poszła 

na fundusz drogowy, coś a la’ program schetynówek. Jeśli to będzie mniejsza kwota to i tak będzie 

świetnie bo w tym roku z budżetu państwa było przypisanych na fundusz drogowy budowy dróg 

250 milionów, a myśmy z tego funduszu dostali przydział 2 i pół miliona złotych. To jest wielkie 

wsparcie. Więc gdyby puszczono nie co roku 800 milionów ale połowę z tego 400, to i tak byłby 

duży zastrzyk i byłoby świetnie jakby co druga gmina mogła w tym konkursie otrzymać pieniądze. 

Na to liczę. Nie wiem czy to będzie już w tym roku, na co liczymy, ale w przyszłym roku myślę, 

że na pewno, być może w drugiej połowie roku będziemy mogli sięgnąć po te środki. Warto 

żebyśmy się już przygotowywali i się przygotowujemy w tym roku. W tym roku złożyliśmy wnioski 

na środki popowodziowe na cały ciąg drogi, 2 jakby projekty od Granic do Łączek Kucharskich, 

cały ten ciąg jest przewidziany. Złożyliśmy 3 wnioski na 3 drogi do Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych: Niedźwiada to raz, Lubzina to dwa i Gnojnica Wola to trzy – przeczka. Zobaczymy czy 

będą pieniądze ale liczymy, że tak. Inwestycje te wielkie kubaturowe to przede wszystkim 

inwestycje oświatowe, chociaż nie tylko, w roku minionym. Mówiłem wcześniej, że 5 milionów 

złotych zamknęliśmy w roku ubiegłym inwestycję największą; razem sala gimnastyczna, 

przedszkole, dach, termomodernizacja na szkole w Gnojnicy Dolnej – to jest kupa kasy. I to widać, 

że koncentracja poszła na szkoły, na oświatę, na edukację w tamtym roku, bo przypomnę  

w minionym roku oddaliśmy żłobek, otworzyliśmy 3 oddziały przedszkolne, daliśmy pracę dla 20 

osób, czytaj 20 kobiet, na czas nieokreślony, umowy są na 2 lata ale wiadomo, że nikt tego nie 

będzie likwidował, chyba żeby spotkały się te instytucje z nieprzychylnością rodziców, którzy 

oddają tam dzieci. Ale gdy wrócę myślą do termomodernizacji, do 6-ciu chyba radosnych szkół 

przy szkołach w roku ubiegłym, do tego przedszkola i sali gimnastycznej do rozpoczętej następnej 

budowy, to już to obok remontów bo też przeznaczyliśmy około 300 tys. na remonty bazy, to widać 

wysiłek całej gminy w kwestii rozbudowy i poprawy bazy oświatowej, edukacyjnej i sportowej, 

wychowawczej, opiekuńczej, bo żłobek to opiekuńcze i wychowawcze. Inne inwestycje Wysoka 

Rada zna, w tym momencie dziękuję pani Marysi Bochenek i całemu zespołowi oraz wszystkim 

współpracującym osobom, referatom bo to nie jest tylko tak, że inwestycje przypisane są do dwóch, 

trzech ludzi i tylko ci się tym zajmują, w powiązaniu wielu innych. Uważam, że na 98% 

zrealizowaliśmy zadania inwestycyjne planowane w roku ubiegłym. Przypomnę panu Kaziowi 

Niedźwiedziowi, że kanalizacja w Pietrzejowej zrobiona, żeby nie było tak, że jak przyjdzie sąsiad 

pana Kazia Niedźwiedzia do mnie i powie, że; panie burmistrzu wyście u nas w Pietrzejowej  

w tamtym roku nic nie zrobili, tak? mówię a kto wybudował wam kanalizację, a ile ona kosztuje, 

wiesz kolego? nie wiem, to mówię pół miliona złotych. Kosztowała dokładnie 528 tysięcy  

i przyłączyliśmy 59 numerów. 528 tysięcy to kosztowało nawet jak wszyscy wpłacili, bo chyba tak, 

po 2 tysiące złotych, to wiecie ileśmy ze wspólnych podatków i mieszkańców Małej, i mieszkańców 

Niedźwiady, którzy pewnie nawet za 6 lat nie będą mieli kanalizacji dopłacili żeby ta kanalizacja 
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była. Przypominam jeszcze, że most jest, nieważne z jakich pieniędzy, jest most, który łączy 

Pietrzejową z kościołem. Ja mogę tak przy każdej miejscowości powiedzieć bo ktoś inny też mi 

mówił, u nas nic się nie zrobiło, mówię tak? mam ci wymienić jak koledze Witkowi Darłakowi na 

którejś sesji cośmy zrobili w Gnojnicy Woli, to wymienię zaraz, oczywiście ja nawet wówczas 

połowy nie wymieniłem spraw które zrobiliśmy, nie chcę dzisiaj przypominać, nie o to chodzi. 

Mnie bardziej chodzi o to, żeby wam Wysoka Rado i wam szanowni sołtysi i przewodniczący 

przypomnieć czasami skalę różnych przedsięwzięć w każdej miejscowości. Razem jak to 

ogarniemy jako wspólnota gminna, samorządowa to naprawdę mamy z czego być 

usatysfakcjonowani, że jesteście w tym okresie kiedy decydujecie, współdecydujecie, sprawiacie, 

że poprzez inicjatywę, że to trzeba zrobić, że pomagacie w komitetach, w konsultacjach, to 

wszystko dzieje się za państwa udziałem, oczywiście przy współpracy wielu jeszcze innych ludzi. 

To jest rzecz ważna i o tym trzeba i warto przypominać bo nie konsumujemy majątek na przyszłe 

pokolenia, bo ktoś powiedział o jakby było dobrze żeby nie było żadnego długu, fajnie żeby nie 

było żadnego długu tylko jeśli powiemy nie zadłużyliśmy gminy ani o jedną złotówkę za wyjątkiem 

krótkich kredytów kilkumiesięcznych bo za pewne rzeczy - Mogę podać przykład, dobrym 

przykładem jest OSP Łączki Kucharskie, zapłaciliśmy całe 600 ale wzięliśmy pożyczkę na 320 

tysięcy, które dostaniemy z Lidera czyli z regionalnego programu operacyjnego, pewnie w marcu - 

na parę miesięcy mamy krótkie nie liczące się do zadłużenia kredyty. Ale tak, rok ubiegły 2013 

został zamknięty 0 długu, 0 niezapłaconych faktur czy usług i wszystko zostało wyprowadzone jak 

trzeba bo nawet ten standard wypłaty wyrównawczej trzynastki dla nauczycieli wynosi w naszej 

gminie tylko 120 tysięcy, na konta pewnie pojutrze pójdzie, plus pochodne to jeszcze jakieś około 

60 tysięcy. To jak porównacie do gminy Brzostek czytałem ostatnio 650 tysięcy, do jakiś innych 

gmin 700 tysięcy, są i takie miasta jak Krosno, że jest 0 dopłaty, to my jako ta gmina, która zatrudnia 

dokładnie 500 osób pracuje na garnuszku gminy w oświacie dokładnie 499 wraz że żłobkiem ale 

jak doliczymy jeszcze jeden etat, który doszedł od pierwszego lutego, pedagoga, to jest pół tysiąca 

ludzi tylko w oświacie, w edukacji poprzez żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, jest 

chyba 360 nauczycieli, to jeśli dopłacamy do nich tym wskaźnikiem wyrównawczym tylko 120 

tysięcy to jesteśmy blisko 0. Uruchomiłem system - który pozwoli, że w przyszłym roku nie 

powinno już być w ogóle tej dopłaty - motywacyjny. Więc chcę powiedzieć, że jest to bardzo ważna 

kwestia priorytetów, inwestycji, w roku minionym w edukację, w oświatę i wychowanie przyszłego 

pokolenia, młodzieży, już nie chcę mówić o szkole muzycznej, w powiązaniu ze sportem,  

z rekreacją, z wrażliwością związaną z pomocą społeczną bo pani kierownik i ja mamy informacje 

ile się z działki pomoc społeczna wkłada w oświatę poprzez dożywianie, poprzez dopłatę do 

podręczników, część jest zwracane w 80% z budżetu państwa, część w ogóle ale to wszystko mieści 

się w budżecie gminy. Tutaj jest ta pomoc, wszystko na wniosek i tych pieniędzy trzeba szukać. 

Gdyby ktoś był ciekawy, zachęcam, do przeglądnięcia poszczególnych dziedzin, wcześniej niż  

w maju, to zaglądnąć do Biura Rady, a gdy chcecie poczekać to będziecie mieli tą książkę,  

100-stronicową, z tabelami finansowymi i będzie debata, bo dziś jest tylko złożona informacja. 

Gdyby ktoś chciał żeby rozszerzyć w jakimś temacie to jestem gotów ale debata na ten temat będzie 

w czerwcu na sesji, podsumujemy, zamkniemy ostatecznie rok 2013. Jeśli chodzi o ten miesiąc 

upływający, styczeń, jest generalnie w gminie spokojny, sprzyjała Opatrzność, była wiosna  

w zimie, troszkę pieniędzy pewnie zaoszczędziliśmy ale  może być różnie w marcu, a nawet  

w kwietniu, więc jeszcze nie cieszmy się, że zaoszczędziliśmy pieniądze bo wszystko przed nami, 

nie było większych problemów, mam nadzieję, że pozostałe 2 dni nie będą najgorsze, dużo pracy 

biurowej, dużo pracy związanej z rokiem poprzednim, planowanie na przyszły rok, 

przygotowywanie przeróżnych przedsięwzięć pod kątem projektowym, kosztorysowym, 

przetargowym, wszystko idzie dobrze, nie ma żadnych rzeczy ważnych, które powinienem Radzie 

w szczegółach powiedzieć, a jeśli państwo uważacie, że coś jest ważnego, interesującego to proszę 

pytać, będzie łatwiej poprzez odpowiedzi.                            
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6. 

Radny p. Eugeniusz Nowakowski – Nie będę się odnosił do wystąpienia pana burmistrza ponieważ 

każdy z nas wie ile zostało zrobione, gdzie zostało zrobione, a za ile to cyferki mi i tak uciekają 

więc nie mam o co pytać. Również nie będę się odnosił co do zadań, które są w budżecie na ten 

rok. Ale interesują mnie 2 zasadnicze pytania, być może, że zasłyszane a być może, że są faktyczne. 

Mianowicie dostałem informację z Kolei, że modernizacja odcinka od Zawady do Ropczyc ma być 

zakończona w czerwcu i Ropczyce również w tym zakresie. I takie w prasie są informacje jak 

również i w rozmowach z kierownikami Kolei, że budynek na Czekaju PKP ma być przejęty przez 

administrację gminną. Czy to jest prawda, jeśli tak to co widzi się w tym budynku. Bo wiadomo, 

że ten budynek wymaga generalnego remontu. Oczywiście tam by były mieszkania, tam by można 

było wiele różnych rzeczy zrobić ale nie jakiś zakład o charakterze publicznym ponieważ jest blisko 

kolei, więc byłoby zagrożenie wypadkami. Również interesuje mnie sprawa naszego środowiska 

ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w 16 roku wejdzie obowiązek dzieci wychowania 

przedszkolnego od trzech do czterech lat, więc 2 roczniki, co za tym pójdzie, wiemy, że w Lubzinie 

jest mało miejsc, część nawet wozi do Dębicy dzieci. Co pan burmistrz widzi w przyszłości, jak 

rozwiązać problem na Brzezówce jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne, bo wiadomo, że to są 

małe dzieci, które ileś kilometrów nie mogą być przemieszczane. Te 2 pytania mnie nurtują, lepiej 

wcześniej aniżeli późno.  

 

Radny p. Kazimierz Niedźwiedź – Mówię krótko bo każdy wie o co chodzi, wszystko jest  

w porządku u nas panie burmistrzu, za co serdecznie dziękuję. Jeżeli są jakieś głosy złe na jakieś 

tematy to są ludzie tak zwani złośliwcy, ci ludzie zawsze istnieją i istnieć będą, oni nie widzą nic 

dobra tylko samo zło, ale trzeba to jakoś przecierpieć, trudno tacy ludzie żyją i trzeba się z tym 

pogodzić. Jeżeli chodzi o sprawy mostu i kanalizacji wszystko jest jak najbardziej w porządku, 

dziękuję serdecznie jeszcze raz. Gdyby tak się udało, jest prośba panie burmistrzu, jeszcze ten 

chodnik na Szkolnej może jakimś sposobem w tym roku zrobić to bym się bardzo cieszył i wszyscy 

razem ze mną, a w tym chodniku jednocześnie lustro drogowe na zakręcie. To lustro bardzo by się 

tam przydało i bardzo proszę o to.  

 

Radny p. Stanisław Marć – Dziękuję bardzo za ten chodnik na Granicach bo był potrzebny  

a zwłaszcza ten parking. Duże uznanie dla pana burmistrza, sam burmistrz powiedział żeśmy go 

podzielili na 2 lata i bardzo bym prosił żeby była kontynuacja, nie zamykać tego konta tylko 

pociągnąć to dalej, to nam jest bardzo potrzebne. Nie będą opowiadał jaka ta droga teraz jest 

ruchliwa, ze wszystkich stron jadą. Druga sprawa, oświetlenie jest, mamy problem, można 

powiedzieć między Ogrodniczą a Leśną, brakuje, bo niegdyś tam nie było budynków, 3 lampy 

oświetleniowe, to jest zawsze powtarzane na zebraniach. Sołtys mówi, że 4. Jakby to było możliwe 

to bym bardzo prosił.  

 

Radny p. Witold Darłak – Mam 2 tematy. Na stronach Urzędu Marszałkowskiego jest ogłoszony 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. Prosiłbym się tym zainteresować 

żeby gdzieś inwestycje naszej gminy wprowadzić i żeby szukać tych dofinansowań różnych 

zewnętrznych. To jeden temat. Drugi temat, powiem tak, jest rok 2014, kwiecień będzie 

kanonizacja Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka. Kiedyś składaliśmy jako Klub projekt nazwy 

jednego ronda imieniem tego wielkiego człowieka. Może w roku, czy nawet w miesiącu, bo mówię 

już z wyprzedzeniem kiedy ta kanonizacja nastąpi,  by jedno rondo nazwać imieniem świętego już 

Jana Pawła II. Na Klubie uzgadnialiśmy to, widzimy to rondo przy ZOZ-ie, jest dość ciekawe, może 

go nazwać tym imieniem. I tak ponad podziałami wszelkimi, nie wiem czy jest coś takiego jak 

aklamacja, jak w Sejmie, uchwałę Rady Miejskiej żeby to rondo nazwać imieniem świętego Jana 

Pawła II. Są różne rzeczy odnoszące się, czy to obelisk, czy pomnik, na terenie miasta, natomiast 

przez samorząd ten człowiek, wielki rodak, nie został doceniony, może źle to nazywam, ale żadna 

ulica czy plac czy nawet rondo nie jest jego imieniem nazwane. Taka propozycja aby się nad tym 
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zastanowić i do kwietnia, możemy nawet i my, czy ktokolwiek taki projekt uchwały opracować  

i przyjąć to. Myślę, że byłoby to takie zaznaczenie na terenie miasta i gminy postaci tego człowieka.  

 

Radny p. Andrzej Rachwał – Mam prośbę o możliwość rozpatrzenia zainstalowania, nie wiem, 

może dwóch punkcików oświetleniowych na Alei Cieśli bo jest tam dosyć ciemno i narzekają nawet 

rodzice, którzy tam przechodzą z dziećmi nieraz z rana, teraz jest ciemno na pewno jak do 

przedszkola idą. I kilka interwencji było ostatnio nawet w Policji, zauważyłem, że na pewno będą 

miał wsparcie pana Darka, że jednak jest tam interwencja niejednokrotnie,  rozrabiają szczególnie 

na wysokości szkoły specjalnej i nawet panie ze szkoły specjalnej prosiły żeby w tej sprawie 

poprzeć ich. Nie trzeba tam jakieś dużego oświetlenia, żeby było cokolwiek jasno. To prośba w tym 

kierunku. Kontynuuję swoją prośbę w dalszym ciągu o rozpatrzenie możliwości doświetlania 

przejść punktowych na terenie miasta. I jeszcze moja prośba do pana burmistrza odnośnie 

dokończenia budowy chodnika, może w tej chwili początek roku, żeby tam na 3-go Maja od 

obwodnicy co był kawałek zaczęty,  teraz można było zainterweniować o dokończenie tego 

odcinka, zostało pewnie 50 metrów. 

 

Radny p. Marek Fic – Była mowa o zatrudnieniu pracownika do oddziału przedszkolnego. Jest  

u nas 26 chyba dzieci na dzień dzisiejszy i są mniejsze dzieci, byłoby ich więcej troszkę, ale jedna 

osoba z tą ilością sobie nie bardzo radzi. Jeśli byłaby możliwość zatrudnienia stażysty to bym 

bardzo prosił do naszego oddziału. A druga rzecz to mowa o punkcie jednym oświetleniowym przy 

drodze gminnej to jest sklep   D., jest to dość ruchliwe miejsce, jest to na łuku – tam jeden punkt 

by się nam przydał oświetleniowy a w dalszym ciągu tej ulicy jest oświetlenie, brakuje nam jedna 

lampa. Jeśli by była możliwość, bardzo proszę. 

 

Burmistrz p.B.Bujak – Pan Nowakowski pyta o modernizację trasy E30, kolej. Wraz z oddaniem 

tego odcinka do użytku będziemy pilnowali przede wszystkim żeby drogi z naszych protokołów 

uzgodnienia, ustalenia w sprawie przywrócenia dróg, którymi poruszały się samochody, sprzęt 

związany z modernizacją były doprowadzone do stanu sprzed zniszczenia i przede wszystkim 

gdyby udało się poprawić byłoby jeszcze lepiej. Jest prawdą, że kolej zamierza przekazać co 

pomniejsze, o mniejszym znaczeniu, dworce PKP na rzecz samorządów. Jestem umówiony  

w Krakowie na negocjacje, 5 lub 6 lutego. Po tych negocjacjach chciałbym się spotkać z prezydium 

Rady, nie tylko w tym punkcie ale i w paru innych i opowiedzieć jakie warunki i co o tym sądzę. 

Dzisiaj nie będę mówił co ja o tym sądzę bo nie wiem na jakich warunkach, czy za darmo czy chcą 

określoną kwotę. Dlatego też nie mamy jeszcze w Urzędzie propozycji, gdybyśmy to przejęli czytaj 

przyjęli to wcale nie jest powiedziane, że za darmo, to jaką funkcję byśmy chcieli temu dworcowi 

przypisać. Na pewno musiałaby to być częściowo funkcja dworca z inną funkcją bo wiadomo, że 

jest powierzchnia za duża. Więc do tego tematu wrócimy. Oczywiście jesteśmy zainteresowani. 

Najpierw było pytanie czy w ogóle chcemy rozmawiać, chcemy negocjować, odpisałem, że chcemy 

i ustaliliśmy termin tej negocjacji, tego spotkania. Dalej pyta pan radny o dzieci wieku trzech  

i czterech lat w Lubzinie i Brzezówce, jeśli chodzi o, co z miejscami w przedszkolach. Liczymy już 

od roku ponad, że zwiększy się nam możliwość przyjęcia większej liczby dzieci do przedszkola  

w Lubzinie o jeden oddział, wciąż trzymamy, i mamy koszty, budynek, który jest gotowy do 

przeprowadzenia mieszkającej pani w przedszkolu. Sprawa jest na drugim etapie sądu i jak sądy 

działają i rozstrzygają najprostsze sprawy to ja widzę na tym przykładzie. Nie chcę tego 

komentować. Sprawa jest taka, że gdybym był sędzią rozstrzygnąłbym ją w miesiąc, tak lub nie. Ja 

tylko tego oczekuję. Jeśli w sprawach gospodarczych, o większej skali trudności tak sądy pracują 

to podstawa gospodarki jest jakby przetrącona bo między przedsiębiorcami jest wiele różnych 

problemów. Jeśli nie są szybko, sprawnie, jednoznacznie rozstrzygane przez sądy to szkoda gadać. 

Nie będę się więcej żalił. Jeszcze obiecałem panu przewodniczącemu, że poczekamy na drugie 

rozstrzygnięcie, nie będziemy rozstrzygać o przypisaniu tego domu, tych mieszkań komuś innemu 

z oczekujących. Mamy przygotowaną strategię gminy na lata do 20 roku. Chcielibyśmy tą strategię 

Wysokiej Radzie przedłożyć do uchwalenia w marcu, w lutym na komisjach merytorycznie 
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związanych z sesją lutową, będzie w każdej komisji jeden punkt dotyczący omówienia projektu 

strategii, która już  prawie jest gotowa. W strategii będą ogólniki. Ta strategia jest po to żebyśmy 

mieli możliwość aplikowania czyli składania wniosków do nowej perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej.  Jest na wzór przyjętej niedawno strategii przez samorząd województwa. Jest mniej 

więcej taki wymiar – pewnej ogólnikowości ale i kierunków w jakich chcemy zmierzać. Lubzina 

gdyby się udało w przedszkolu powiększyć ma dobrą bazę dookoła. Brzezówka mamy dwa, trzy 

rozwiązania. Nie chciałbym dzisiaj mówić jakie. Wśród tych rozwiązań też jest możliwość, że 

inicjatywa osób innych, fizycznych pójdzie w tym kierunku. W Brzezówce jest firma Weldon gdzie 

w budynku administracyjnym jest zarząd też i przedszkola, który ma swój oddział dzieci w Dębicy. 

To jest dobry interes. I prezes się zastanawia czy nie otworzyć drugie przedszkole. Mówię, zrób 

tak, zrobisz konkurencję naszemu przedszkolu na Czekaju. Bardzo dobrze robi konkurencja  

i porównywanie różnych, dwóch, trzech form organizacyjnych, prywatnej i samorządowej. W tej 

konkurencji my byśmy mieli nauczycieli bo póki będzie karta nauczyciela to większe są pobory 

nauczycieli samorządowych niż w prywatnych przedszkolach, co nie znaczy, że poziom usług jest 

dwa razy większy. Byłbym bardzo ciekawy. Namawiam prezesa że tak jak w Dębicy masz już 

pewne doświadczenie i zarząd, wybuduj w Niedźwiadzie Dolnej przedszkole dla wszystkich trzech 

miejscowości. Nam jest wszystko jedno czy finansować nasze przedszkole czy ktoś inny prowadzi 

pod nadzorem, zgodnie z prawem, standard taki sam a może większy, może nawet byśmy mieli 

mniejsze koszty. Nie jest powiedziane, że nie dogadamy się. Jeśli nie, to proponowałem dogadajmy 

się żeby wybudować w Niedźwiadzie takie przedszkole jak w Witkowicach na bazie tego samego 

pomysłu finansowo-organizacyjnego. Dzisiaj to już jest w 100% nasze przedszkole, było budowane 

na bazie zaprojektuj i wybuduj a my ci zapłacimy, wybuduj to z montażu i z systemu a nie mury 

itd. Są tu różne możliwości. Będziemy o tym rozmawiać bo ustawa weszła 4 miesiące temu, o której 

mówiłem na początku, dotycząca tych horyzontów czasowych, kiedy dzieci mają wszystkie  

w wieku określonym mieć miejsca w przedszkolach. Wcale  nie jest tak, że w każdej miejscowości 

musi być przedszkole. Ale możemy przyjąć  w strategii taką wizję, że chcemy aby skrócić drogę od 

domu do przedszkola dla dziecka to w każdej miejscowości najlepiej by było jakby było 

przedszkole. W każdej miejscowości, niekoniecznie w Gnojnicy Woli musi być przedszkole bo 

Gnojnica jest miejscowością, bo Niedźwiada jest miejscowością. Pan Kazimierz Niedźwiedź, panie 

Kaziu kto do mnie przychodzi to cię tylko chwali, nikt nie jest złośliwy chociaż zawistników nie 

brakuje, dobrze, że Kazimierz posługuje się czasem rowerem to trochę taniej bo gdyby tak trzeba 

było przyjeżdżać samochodem do Ropczyc tyle razy ile on w miesiącu w sprawach publicznych 

przyjeżdża to by pewnie dołożył do diety. Ma pan rację, że chodnik przy ulicy Szkolnej absolutnie 

by się przydał. W związku z tym daję panu fory, masz kierownika referatu z Witkowic, spróbujcie 

ten chodnik zrobić, macie błogosławieństwo Rady i burmistrza bo z jednym się zgadzamy chodnik 

tam jest potrzebny. Tylko zróbcie to. Lustro - racja, myślę, że z panem kierownikiem Józefem 

zrobicie. Pan Stanisław Marć – oświetlenie 3 lampy myślę, że tak, że to jest zasadne. Boję się tylko, 

że jak te 3 lampy zrobimy na tym łączniku to wstanie kolejny radny po zaświeceniu z Gnojnicy 

Woli i powie, żeby zaświecić tam w dół bo też jest niebezpiecznie. Ale zasadny temat i będziemy 

nad tym pracowali. Mam nadzieję, że to się uda zrobić w tym roku. Co do chodnika zgadzam się  

z panem radnym, że była umowa, zrobimy to w dwóch etapach, w dwóch latach. Jak powiedziałem 

zrobiliśmy w 13, w 14 zapłaciliśmy, co będzie dalej polecam panu radnemu wędrówkę do starosty, 

to jest ulica powiatowa, i powiedzieć, że burmistrz wykonał pół zadania w tym roku to niech starosta 

wykona pół bo to przy drodze powiatowej. Zasadne jest żeby to kontynuować. Zachęcam państwa 

wszystkich, szukajmy razem różnych źródeł wspomagania się. Jak to nie wyjdzie będziemy szukać 

innego wariantu. Pan radny Witold Darłak mówił o projekcie RPO, który został przyjęty w ubiegły 

czwartek przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wiemy. W związku z tym zaprosiłem na tą 

salę w poniedziałek na 13-tą konwent wójtów, burmistrzów z tego powiatu, poszerzony o jedną 

gminę w jednym temacie, starostę, posła i senatora z naszego powiatu. Jest jeden ważki temat do 

tego projektu RPO, który ponadpolitycznie powinien być wprowadzony do tego RPO i 2 inne 

tematy. Też ważkie, jeden to sąd, drugi to ewentualny przyszły Lider, nowy kształt, czy nie dałoby 

się przejąć dwóch gmin z rozpadającego się według mnie Lidera Czudecko-Wielopolskiego żeby 
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całość powiatu była w jednym programie Lidera. Chodzi o Wielopole, jakby się udało przejąć 

jeszcze Wiśniową to też byłoby dobrze. Tutaj wójtowie, burmistrzowie są decydujący. Jest czas do 

końca tego roku 2014 żeby zapisać gdzieś, ja myślę że w 90% to trzeba zapisać w RPO czyli w tym 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, na który mamy przypisane 

2 miliardy 120 milionów euro do 2020 roku - łączniki. Byłoby dobrze jakby zapisano literalnie. 

Łącznik jeden, drugi, trzeci i do szóstego, bo sześć obligatoryjnie trzeba. Byłem ostatnio na 

pogrzebie matki bo to przez wiele lat i kolega i poseł Kasprzak, który w wielu sprawach nam 

pomógł, na zebraniu sprawozdawczym OSP Brzyzna mówiłem w kuluarach, że jadę na ten pogrzeb, 

(….)  jadąc widziałem jak tam wygląda to włączenie w autostradę w Jarosławiu, bo od Jarosławia 

do granicy mamy autostradę, brakuje autostrady od Jarosławia do Rzeszowa i jechałem po raz 

pierwszy obwodnicą jarosławską, dłuższa od ropczyckiej ale nieporównywalnie gorsza. Nasza 

obwodnica porównując ją do obwodnicy dębickiej, do braku obwodnicy w Przeworsku, jechałem 

w jednym kierunku w godzinach szczytu, tam gdzie nie ma obwodnicy, Łańcut trochę lepiej bo tam 

obrzeżem przechodzi E4 ale miasto się rozszerza i brak obwodnicy jest bardzo dokuczliwy, stąd 

muszę powiedzieć, że jesteśmy pany i te miasta i inne na Podkarpaciu będą długo walczyć o 

obwodnice, a my ją mamy dwupasmową, z dobrymi włączeniami. Ta jarosławska jest dużo gorsza 

jeśli chodzi o włączenia. Absolutnie brakuje włączenia jednego i drugiego w autostradę tak jak i u 

nas. I może nie jest takim wielkim problemem w Dębicy, w Pustyni włączyć się w autostradę ale 

jest już za Dębicą między Pilznem problem wielki to u nas jest absolutny problem. Jak nie 

wydrapiemy sobie naszą determinacją ten łącznik, to będzie gorzej, to będzie trudno to zrobić do 

2020 roku  bo ja innych pieniędzy nie widzę. Ministerstwo na okrągło odpisało to co odpisało macie 

to państwo zawieszone – odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kompetentnego w tej 

sprawie, w związku z pismem z podpisami wszystkich wójtów, burmistrzów i starosty z tamtego 

konwentu. Odpowiedź ogólna ale można wyczytać to co minister powiedział jednoznacznie tam na 

spotkaniu, też Kasprzak był ze mną na tym spotkaniu godzinnym z wiceministrem Niezgodą, że 

kieruje nas do Regionalnego Programu Operacyjnego, tam szukajcie środków, rozmawiajcie, 

łączcie środki. Mówiłem publicznie  ze 2 razy, że jako burmistrz jestem gotów zadeklarować w 

imieniu samorządu, nie wiem czy ja tu będę i czy będziemy mieli do czynienia w tym gronie, ale 

taka intencja powinna paść, dołożyć do realizowanego programu na udział własny przez samorząd 

Ropczyc, Sędziszowa, przez powiat i wnosić to już jest sprawa marszałka by do tych 

poszczególnych łączników państwo też dołożyło z budżetu państwa. Mamy realizowane niektóre 

projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego w tej perspektywie gdzie są pieniądze 

Regionalnego Programu Operacyjnego i z budżetu państwa. Na przykład takim projektem jest 

projekt trybun, jest 15% pieniędzy z budżetu państwa. Więc te przypadki są możliwe, że  

z Regionalnego Programu Operacyjnego jakiś procent tej kwoty, samorządy pokazują, że są 

zdeterminowane i deklarują też swój udział, niech to będzie 1%, 2%, 3% wedle naszych możliwości 

i samorząd wojewódzki też może z własnego budżetu tak jak my, jak budżet państwa do tego 

dołożyć bo regionalne pieniądze z programu regionalnego to są nasze wspólne, to nie są pieniądze 

marszałka czy samorządu wojewódzkiego oni tylko w świetle ustaw są dyspozytorem tych 

pieniędzy wedle określonej procedury. To pozwala teraz zapisać w ramach tego projektu, bo jest 

konsultacja, wyłożony projekt jest poddany do konsultacji. Stąd chcemy się w tym temacie spotkać 

i rozmawiać. Uważam, że ten rok jest decydujący i to jest niezwykle ważne, nieważne kiedy się go 

wybuduje ale ważne jest żeby było powiedziane taki i taki podmiot koordynuje, przygotowuje 

koncepcje, projekt techniczny, wykupuje grunt, robi projekt wykonawczy i w takich i takich latach 

będziemy to budowali, z montażu środków finansowych. To powinna być najważniejsza decyzja 

teraz całej tej wspólnoty tu powiatowej. Wszyscy o to powinniśmy zabiegać. Tak jak i powinniśmy 

zabiegać o przywrócenie sądu. Uważam, że w świetle ustawy mamy rację, powinniśmy zabiegać. 

Cieszę się, że uchwały podjęły inne samorządy, bo mi wójtowie, burmistrzowie zgłaszali, że 

uchwalamy, nie wiem co w powiecie bo samorząd powiatowy powinien być tym, który już to 

uchwalił, myślę, że tak uczynią. Ja bym chciał skierować do Prezydenta RP wszystkie te uchwały  

i wnosić, że jest w ustawie furtka, która pozwala w przypadku niewypełnienia jednego kryterium  

a zwłaszcza tylko w jednym roku, ściągnęliśmy dane jeśli chodzi o liczbę spraw wniesionych do 
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naszego sądu w ubiegłym roku, bo tej liczby jeszcze nie było. Mamy znaczące przekroczenie 5 

tysięcy spraw. Z trzech izb, karnej, rodzinnej i cywilnej mamy chyba 5 tysięcy osiemset 

siedemdziesiąt albo sześćdziesiąt spraw a z samych ksiąg wieczystych też mamy w granicach 

sześciu tysięcy spraw. Więc to była wpadka jednego roku 2012. I musimy się domagać 

przywrócenia samodzielności sądu bo jak nie będzie samodzielnego sądu nikt nie zapewni, że 

zostanie utrzymana prokuratura, że zostaną utrzymane elementy trwałości systemu prawniczego 

dookoła. Jeśli pozwolimy się ograbić z jednej, drugiej, trzeciej instytucji na przestrzeni kilku lat to 

być może kiedyś dojdzie do reformy samorządowej, powiedzą małe powiaty są niepotrzebne, jeśli 

ktoś nie spełnia jakiegoś kryterium, jednego, czy dwóch, czy trzech to wycinamy i robimy to dla 

poprawy systemu ekonomicznego.  Rondo – myślę, że tak jest, że warto to zrobić, to jest dobra 

sugestia, rondo koło sióstr zakonnych imieniem Jana Pawła II. Pan Andrzej Rachwał mówił  

o dwóch punktach na Alei Cieśli. Będziemy się do tego przymierzać. Ma pan radny rację tam ta 

młodzież trochę czasami lubi posiedzieć. Również będziemy pamiętali o tym odcinku do ulicy na 

3 Maja, to jest sprawa zarządu wojewódzkiego ale będziemy pamiętali i zleciliśmy można 

powiedzieć jeden punkt oświetleniowy, jeden punkt kosztuje około 50 tysięcy złotych. To nie jest 

tanie, więc może co roku coś. Nie chciałbym żebyśmy wpompowali pieniądze w jakieś 

przedsięwzięcia, trzeba pieniądze, które są w dyspozycji na przykład dróg, jest ich tyle ile jest  

i trzeba w paru miejscowościach, w paru osiedlach rozłożyć. Więc kolejne najbardziej uczęszczane 

przejście już uzgodnione, zlecamy i może na wakacje będzie zrobione. Pan Marek Fic pyta  

o stażystów, jest to w kompetencji dyrektora, już mógł złożyć, powinien złożyć wniosek bo teraz 

będą rozdysponowane środki finansowe i w uzgodnieniu z Urzędem Pracy wybierać sobie najlepiej 

do zerówki, do przedszkola, dziewczynę, która studiuje wychowanie przedszkolne, nie ma tu 

żadnych przeszkód. Sklep D., punkt oświetleniowy będziemy to rozważali.  

 

7. Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych, odnośnie 

czego druki radni otrzymali.  

Przewodniczący Rady zamknął 48 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.     

 

 

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

mgr Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

             

             

 

 

 

 


