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 Protokół Nr LI / 14 

z LI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 28 marca 2014 r. 

 

 

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku 

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

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

p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.10 – 15.40. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. 

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

1. 

Przewodniczący Rady – Otworzył 51 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.  

Powitał panią Beatę Stój Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy a jednocześnie oddziału 

zamiejscowego w Ropczycach. Poinformował, że na dzisiejszą sesję został zaproszony Prezes Sądu 

Apelacyjnego w Rzeszowie ale nie mógł przybyć. Przysłał na tą okoliczność stosowną informację, 

którą radni otrzymali. 

 

2.1. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są  propozycje zmian do  porządku obrad. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - proszę o zgodę na wprowadzenie do porządku obrad 

autopoprawek. Proszę o wprowadzenie do projektu 4.13. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 

autopoprawki, która będzie polegała na przesunięciu w paragrafach tej samej kwoty 20.000 zł na 

inaczej zapisane zadanie infrastrukturalne. Następnie proszę o zgodę na wprowadzenie nowego 

projektu uchwały rady pod numerem 4.15, który sprowadza się do wyodrębnienia w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Jest to inaczej rezygnacja z poprzednio uchwalonej 

uchwały o funduszu sołeckim i nowa uchwała o funduszu sołeckim ujmująca już nową ustawę, 

która weszła w życie tak, by w roku przyszłym i kolejnych latach rada nie musiała podejmować 

uchwał w sprawie organizacji funduszu sołeckiego, jeśli taka będzie wola rady. Uważamy, zresztą 

są na to odpowiednie interpretacje, że po wejściu w życie nowej ustawy - fundusz sołecki przyjętą 

naszą uchwałę o funduszu sołeckim na postawie byłej ustawy warto zmienić. Ostatni wprowadzony 

projekt uchwały dotyczyłby punktu 4.16. Byłby to projekt odnoszący się do zamiany dwóch 

działek, które powstały po scaleniu terenu przy ulicy księdza Skorodeckiego a stanowić będą 

własność gminy, wyszczególnione w tych numerach, które Wysoka Rada ma przed sobą, za 

nieruchomość przy tej samej ulicy w terenie osiedla Mehoffera, który chcemy kupić i zamienić za 

te dwie działki o powierzchni 41 arów. Inaczej mówiąc zamiana polegałaby na tym, że my 

przekazujemy te dwie wymienione działki, w zamian otrzymujemy jedną kwadratową 

nieruchomości  o powierzchni 41 arów i dopłacamy. Nie mówię o szczegółach, ponieważ 

negocjacje dalej trwają i będą trwały ale jeśli negocjacje zakończyłyby się sukcesem to akt 

notarialny powinien być podpisany niezwłocznie a Wysoka Rada dopiero będzie podejmowała 

kolejne uchwały za miesiąc i szkoda nam tego czasu bo działka, którą państwo widzicie do zamiany 

czyli do nabycia 392/5 o powierzchni 41 arów jest nam niezbędna do budowy drogi i placu pod 

przyszły blok, żeby można było rozpocząć całą procedurę związana z jego budową. Stąd prośba  

o przyjęcie do porządku obrad a w momencie tego punktu będziemy bardziej szczegółowo tą sprawę 

wyjaśniać.  

 

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

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

– 0. 

 

Porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji.  

2.1.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad.  

2.2.Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji.  

3.Przyjęcie stanowiska w sprawie przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego w Ropczycach 

w świetle zatwierdzonej przez parlament nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:  

4.1.nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 517/3,  

4.2.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Ropczycach-

Pietrzejowej,  

4.3.zbycia lokalu mieszkalnego,  

4.4.zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2014 r.  

4.5.przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2014-2020”,  

4.6.ogłoszenia tekstu jednolitego 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,  

4.7.określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,  

4.8.współdziałania przy realizacji projektu partnerskiego pt. „Partnerstwo Dębickiego Obszaru 

Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju”,  

4.9.uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Ropczyce na lata 2014-2029”,  

4.10.wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego,  

4.11.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy 

Ropczyce w 2014 roku,  

4.12.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego,  

4.13.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2014 rok,  

4.14.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 

4.15.wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 

4.16.zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działki 3083, 3084. 

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

6.Interpelacje i zapytania. 

7.Zamknięcie sesji. 

 

2.2 

Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołów z 49 i 50 sesji rady. Uwagi nie zostały 

zgłoszone. Protokoły zostały przyjęte, przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

 

3. 

Przewodniczący Rady poinformował, że punkt 3 to debata i stanowisko dotyczące samodzielności 

Sądu Rejonowego w Ropczycach, stąd na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni prezesi sądów. Poprosił 

pana burmistrza o wprowadzenie do tego tematu. 

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Wysoka 

Rado, Szanowna Pani Prezes, Szanowni Państwo Przewodniczący Osiedli, Sołtysi, Szanowni 

Goście. Szanowni Państwo, ustaliliśmy jako samorząd Ropczyc, że będziemy z dużą determinacją 

dążyć do tego by Ropczyce jako stolica powiatu mogła utrzymać wszystkie instytucje istotne  

i ważne z punktu widzenia życia społecznego, administracyjnego, gospodarczego, również  

i politycznego w Ropczycach, po to by nie okazało się, że Ropczyce jako stolica powiatu nie są 
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wystarczająco przygotowane do tego by być w przyszłości, w zmieniającej się strukturze 

administracji samorządowej państwa dalej powiatem, być stolicą powiatu. Nasz Powiat Ropczycko-

Sędziszowski jest być może takim dziwnym tworem, jakich jest tylko w kraju 3, dwuczłonowym, 

gdzie w powiecie jest dwa miasta, prawie równorzędne, co prawda jedno z nich jest stolicą powiatu. 

Jak wszyscy doskonale na tej sali wiemy historia pokazuje, że przez dziesiątki lat, na przestrzeni 

trzech wieków Ropczyce były stolicą powiatu o obszarze kiedyś znacząco większym niż dziś. 

Wchodziły w jego skład takie miasta, które dla nas dzisiaj są przykładem i są istotne w tym sensie 

administracyjnym i gospodarczym jak Dębica a nawet obejmowaliśmy obszar pilźnieński. Te czasy 

minęły ale Ropczyce są solidną stolicą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego współpracującą 

zgodnie z drugim miastem Sędziszów, zajmujące obszar ponad 500 km2, gdzie mieszka 72 tysiące 

mieszkańców. Ropczyce jako gmina to też mocny ośrodek o liczbie ludności 27.000 i znaczącym 

potencjale gospodarczym, administracyjnym, edukacyjnym, oświatowym. Stolica, która w zasadzie 

ma do tej pory wszystkie niezbędne instytucje do funkcjonowania powiatu, jako tej stolicy 

administracyjnej. W zakresie sądownictwa chlubą mieszkańców Ropczyc, nas wszystkich było to, 

że w zasadzie od założenia miasta, od 652 lat, obchodziliśmy dwa lata temu tą jubileuszową 

rocznicę 650 lat nadania praw miejskich stworzono na ówczesne czasy wymiar sprawiedliwości. 

Tak było przez wieki, że taką rolę Ropczyce dla regionu, dla mieszkańców znacznych powierzchni 

ościennych dookoła stanowiły, również to przedstawicielstwo władzy wymiaru sprawiedliwości. 

Od ponad 140 lat a dokładnie od 1868 posiadamy w Ropczycach sąd rejonowy. W czasach, kiedy 

Polska była pod zaborami zaborcy uznali, że kontakt bliższy obywateli, mieszkańców, nawet 

podległych im terenów Polski, Galicji jest niezwykle ważny, też w tym wymiarze sprawiedliwości. 

W tych trudnych czasach, gdzie stopa życiowa, warunki życia były o wiele, wiele gorsze niż dziś, 

nasi poprzednicy byli w stanie zmobilizować ówczesne władze państwowe wielkiego mocarstwa 

do wybudowania tu w Ropczycach sądu, obiektu, który służy do dnia dzisiejszego. Oczywiście 

wiemy, że w międzyczasie nakładem milionów złotych sąd był kilkakrotnie modernizowany  

i dostosowywany do czasowych funkcji pełnienia tego centrum wymiaru sprawiedliwości jakim 

jest sąd rejonowy. Kilka lat temu rozpoczął się proces ostatniej modernizacji sądu jako obiektu i 

jego wyposażania pod funkcję sądu rejonowego, co zostało wykonane sądzę, że bardzo dobrze i ta 

funkcja logistyczna, techniczna, związana również z wyposażeniem informatycznym jest uważam 

dobra, właściwa dla pełnienia roli sądu rejonowego. Zwłaszcza, kiedy obchodzimy rocznicę 

różnych uroczystości przypominamy sobie, że znakomite osoby pełniły na początku tą funkcję 

organizatorów, budowniczych i pierwszych prezesów sądu, do których zaliczamy oczywiście ojca 

Józefa Mehoffera, o którym wspominaliśmy na ostatniej sesji, w związku również  z decyzjami, 

które Wysoka Rada podejmowała. Mehoffer był jednym z pierwszych organizatorów sądu 

rejonowego i równocześnie prezesem i starostą naszego powiatu. Podobnie dziadek księdza 

profesora Michała Hellera, o czym na tej sali padały informacje pełnił tą zaszczytną funkcję prezesa 

sądu rejonowego i również Starosty Powiatu Ropczyckiego. Moglibyśmy wymienić znakomitych 

przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w postaci prezesów sądów ale również tych instytucji 

wokół sądu, bardzo ważnych, jak kancelarie adwokackie, radców prawnych, notariaty, komornicy. 

To wszystko przez 140 lat to inteligencja najwyższej klasy w takich miasteczkach powiatowych jak 

Ropczyce i z pewnością te osoby pełniące różne funkcje i  w sądach i w instytucjach wokół sądów 

przyczyniły się w znakomity sposób do edukacji, do niesienia kaganka oświecenia, były 

inicjatorami innych zdarzeń poza wymiarem sprawiedliwości, poprzez różne inicjatywy wśród 

mieszkańców Ropczyc, naszego  powiatu, wśród młodzieży. Sądzę, że ta tradycja może nadal być 

kontynuowana. Uważam, że powinniśmy jako samorząd miasta i gminy zrobić wszystko, by 

poinformować i powiadomić przedstawicieli państwa, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, 

będąc reprezentantem społecznej lokalności naszej gminy a i w pewnym wymiarze całego powiatu, 

mając również przekazane nam  stanowiska poszczególnych rad gmin wchodzących w skład 

naszego powiatu, w których jednoznacznie i jednogłośnie przedstawiciele samorządów 

wchodzących w skład naszego powiatu zwracają się do organów państwa o przywrócenie 

samodzielności sądu, by dziś przekazać stanowisko w kontekście nowego prawa, które zostało już 

przyjęte przez sejm, senat, jest na etapie podpisu u pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Zresztą 
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inicjatywa nowelizacji, zmiany ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wywodziła się od 

prezydenta, by na podstawie przepisów tej ustawy zwracać się do Ministra Sprawiedliwości  

o przywrócenie jego decyzją samodzielności sądu. Uważamy jako samorząd, że spełniamy kryteria 

zapisane w znowelizowanej ustawie, że w ostatnich latach liczba spraw prowadzonych przez 

wszystkie 4 wydziały Sądu Rejonowego w Ropczycach przekraczała znacząco 5.000 spraw, za 

wyjątkiem feralnego 2012 roku, który jest brany pod uwagę jako ten rok baza, chociaż osobiście 

uważam, że jeśli nowa ustawa o ustroju sądów powszechnych wchodzi w życie w bieżącym roku 

to tą bazą powinien być rok 2013, w którym spełniliśmy kryterium liczby spraw znacząco bo o ile 

pamiętam była to liczba ponad 5.800 spraw. Pani prezes poinformowała mnie, że trzeba odjąć 700 

ileś spraw z 2013 roku, nawet jeśli przyjąć to jako oczywistość to i tak mamy trochę więcej spraw 

w 2013 niż 5.000. Przypomnę, że w roku 2010, 2011 i gdybyśmy sięgnęli do  statystyki przed 2010 

rokiem zawsze mieliśmy liczbę spraw ponad 5.000. Liczba mieszkańców jest oczywista 71,5 

tysiąca. Nie zapowiada nic, by któraś gmina wchodząca w skład naszego Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego zamierzała wystąpić do Rady Ministrów o wpisanie jej w inny powiat, co też jest 

argumentem o spójności terytorialnej, o spójności mieszkańców z naszego powiatu. Mieszkańcy 

zdążają poprzez różne wystąpienia, różne wypowiedzi do tego, aby mobilizować swoich 

przedstawicieli w postaci radnych rad gminnych, radnych rady powiatowej, aby artykułować nasze 

oczekiwania. Te nasze oczekiwania po prostu można argumentować na wiele sposobów, odległość 

do sądu rejonowego, który jest dzisiaj prowadzącym dla naszego sądu w Dębicy, można 

artykułować również koniecznością i potrzebą mieszkańców kontaktu z prezesem sądu. Ja nie 

chciałbym powiedzieć w obecności pani prezes, że ten kontakt dziś dla mieszkańców Nawsia, Woli 

Ocieckiej, Iwierzyc jest utrudniony i że odległość do Dębicy przerasta możliwości komunikacji, nie 

ale proszę sobie też wyobrazić, że urząd gminy w Ropczycach nie ma kierownika urzędu. 

Oczywiście wójt, burmistrz pełni dwojaką rolę, po pierwsze jest organem administracji 

samorządowej a nawet realizacji pewnych spraw publicznych w imieniu administracji państwowej 

ale przede wszystkim jest kierownikiem urzędu, który na co dzień organizuje i nadzoruje pracę tego 

urzędu. Proszę sobie wyobrazić szkołę w której jest 12 nauczycieli, 120 dzieci, że nie ma dyrektora, 

że każdy nauczyciel jest sobie równy, że każdy nauczyciel organizuje pracę zgodnie z przysięgą 

którą złożył, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ustawą, która go obliguje i zobowiązuje do określonej 

pracy. Wierzymy, że ten nauczyciel, ten urzędnik będzie realizował godnie swoje zadania ale czy 

rodzic okręgu szkolnego do którego chodzi jego dziecko, czy mieszkaniec gminy, który ma różne 

sprawy w tym urzędzie gminy nie ma prawa przyjść do kierownika, dyrektora szkoły porozmawiać, 

złożyć skargę osobiście, złożyć swoje oczekiwania. Uważamy, że mieszkańcy naszego powiatu 

mają prawo oczekiwać na przywrócenie prezesa sądu i kompetencji, które są właściwe dla jednostki 

sądowniczej samodzielnej jako Sądu Rejonowego w Ropczycach. Wysoka Rado, mógłbym 

przytaczać wiele argumentów historycznych, socjologicznych, argumentów logistycznych, również 

i tych o których na początku powiedziałem, że jeśli stać było państwo, nawet polskie w okresie 

wielkiej biedy, w okresie międzywojennym, tworzące się państwo, które miało bardzo wiele 

wydatków i niskie dochody na utrzymanie samodzielnego sądu dla powiatu, również małego bo 

pamiętajmy, że w 1937 roku Powiat Ropczycki został ograniczony ale sąd ówczesny w Ropczycach 

nadal pozostał samodzielny, to dzisiaj w dobie dobrobytu nie stać jest nas w Polsce na utrzymanie 

kilkudziesięciu prezesów sądu i otoczenia logistycznego, które jest niezbędne. Mogę wierzyć w to, 

że jest jakimś osiągnięciem ekonomicznym zmiana stopnia organizacyjnego 79 sądów ale jeśli 

zgadzamy się, by przywrócić połowę z nich i z tej drugiej połowy jeszcze kilkanaście, mówi się  

o 17 sądach kandydujących do przywrócenia z tej drugiej połowy, to dlaczego nie przywrócić 

wszystkich. Może trzeba uderzyć się w piersi i przyznać, że nie zawsze ktoś, kto ma szeroką wiedzę 

filozoficzną, ktoś kto jest może i świetnym politykiem ma pełne rozeznanie i jasność podejmowania 

decyzji, które mają różny wymiar, nie tylko ten ekonomiczny przy reorganizacji sądów. Mówią, że 

nigdy lekarze nie zreformują służby zdrowia, mówią, że nauczyciele nie powinni reorganizować 

struktury oświatowej, mówią, że sędziowie też nie są w stanie sami zreformować sądownictwa ale 

to się mówi jeśli się nie ma wiedzy pełnej, dokładnej o procedurach sądowych, gdzie 

najprawdopodobniej są szczegóły związane z możliwością przyspieszenia terminów rozwikływania 
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w sądach na tych paru poziomach spraw gospodarczych, przede wszystkim to tutaj należałoby 

szukać przyspieszenia a nie efektywności ekonomicznej i efektywności czasu rozpatrywania spraw 

przez to, że w Polsce zlikwidujemy samodzielność w 30 paru sądach. Jeśli już z tej puli 79 sądów 

przywrócono jakby, teoretycznie już, czy wpisano na listę do przywrócenia na terenie naszego 

województwa trzy sądy: w Przeworsku, Leżajsku i Nisku to powiem to, co przed chwilą mówiłem 

też pani prezes, że ja z taką decyzją jako burmistrz znający dość dobrze te powiaty i to województwo 

nie mogę się zgodzić. Sąd Rejonowy w Nisku, nie posiada własnej bazy, która byłaby własnością 

Skarbu Państwa, nie posiada na dziś dostosowanej logistyki do dzisiejszych potrzeb wymiaru 

sprawiedliwości, inaczej mówiąc trzeba tam włożyć kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów złotych, 

żeby ta baza była jak w Ropczycach, gdzie w odległości 5 kilometrów jeśli Wysoka Rada zna 

lokalizację Niska i Stalowej Woli jest wybudowany 7-8 lat temu, zmodernizowany sąd rejonowy, 

bardzo dobrze przystosowany do obecnych potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że taka 

odległość nie jest argumentem, żeby przywracać w Nisku sąd w sytuacji, kiedy nie jest ten obiekt  

i budynek własnością Skarbu Państwa, trzeba płacić za dzierżawę. Wobec tego, jeśli Nisko znalazło 

argumenty na przywrócenie samodzielności sądu to my również szukajmy argumentów, by 

przekonać decydentów, dziś jest nim Minister Sprawiedliwości do tego, by nasz sąd w Ropczycach 

mógł być przywrócony. Wysoka Rado jest to wstępne i myślę, że z mojej strony wystarczające 

uzasadnienie bym przekonał Wysoką Radę do przyjęcia projektu waszej uchwały z którą chcemy 

zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości i oczekiwać będziemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości 

pochyli się nad naszymi argumentami, pochyli się również nad stosownymi, odpowiednimi 

uchwałami rady powiatu i innych rad wchodzących w skład tego powiatu i decyzja o przywróceniu 

zostanie podjęta w bieżącym roku. Jeśli tak by się nie stało, to mamy prawo dalej oczekiwać, że po 

kolejnych 3 latach, w których liczba spraw będzie wyższa niż 5.000, z mocy tej ustawy Sąd 

Rejonowy w Ropczycach powinien być przywrócony, tylko po co czekać, kiedy uważamy, że każdy 

rok to zupełnie niepotrzebna zwłoka w naszych oczekiwaniach, pretensjach obywateli tego powiatu, 

również samorządów, również mojej do organów państwa. Uważamy, że można tą decyzję podjąć 

w tym roku. 

Wysoka Rado, ponieważ nie wszyscy znają projekt uchwały rady dlatego, że został on 

wprowadzony do sesji, proszę pozwolić, że w całości odczytam krótkie stanowisko nad którym 

będę prosił by pan przewodniczący podjął dzisiaj debatę i by Wysoka Rada była uprzejma 

zaakceptować w głosowaniu: 

Uchwała Rady Miejskiej z 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia stanowiska o przywróceniu 

samodzielności Sądu Rejonowego w Ropczycach w świetle zatwierdzonej przez parlament 

nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych.  

Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny Rada Miejska  

w Ropczycach uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Ropczycach – w związku z ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych - zwraca się z prośbą i apelem, do Pana Ministra 

Sprawiedliwości o przywrócenie samodzielnego sądu rejonowego w Ropczycach.  

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. jest podstawą reaktywowania kilkudziesięciu sądów 

rejonowych spełniających pułap ilości mieszkańców (50 tysięcy) i pułap ilości spraw (5 tysięcy 

rocznie) oraz fakultatywnie sądów spełniających warunek ilości spraw w roku.  

Na dziś wśród sądów reaktywowanych nie wymienia się samodzielnego sądu rejonowego 

w Ropczycach - mimo że na przestrzeni ostatnich kilku lat do sądu tego wpływało ponad 5 tysięcy 

spraw rocznie (łącznie karnych, cywilnych, rodzinnych i nieletnich) - z wyjątkiem jednego 2012 

roku. 

Rada Miejska w Ropczycach, jako przedstawicielstwo największego miasta i największej 

gminy,  wchodzącej w skład powiatu liczącego ponad 70 tysięcy mieszkańców – który stanowi 

jednocześnie właściwość miejscową sądu w Ropczycach (obecnie wydziału zamiejscowego Sądu 

Rejonowego w Dębicy) – zwraca się do Pana Ministra  z prośbą i wnioskiem o podjęcie działań 

przywracających samodzielny Sąd Rejonowy w Ropczycach.     

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Ropczyc do przedłożenia uchwały Ministrowi Sprawiedliwości.   
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Szanowni Państwo, na dzisiejsze posiedzenie zaprosiliśmy panią Prezes Sądu Rejonowego  

w Dębicy, bardzo dziękujemy pani prezes za przybycie. Procedując nad tym stanowiskiem, 

przedstawiając go również Wysokiej Radzie bardzo liczyłem na to, że ktoś z przedstawicieli 

wymiaru sprawiedliwości sądu rejonowego, sądu okręgowego, czy sądu apelacyjnego przyjmie 

nasze zaproszenie i wsłucha się również w naszą argumentację, w nasze stanowisko, zobaczy 

strukturę głosów za, przeciw, wstrzymujących się i będzie orędownikiem oficjalnym, 

dyplomatycznym naszego stanowiska u Ministra Sprawiedliwości, gdyby w procedurze odpowiedzi 

na nasze stanowisko ministerstwo zapytało Sąd Rejonowy w Dębicy, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, 

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie o opinię. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby prezesi tych sądów 

chcieli wyrazić pozytywne opinie w sprawie naszych oczekiwań, naszej argumentacji bo wtedy 

wydaje mi się, że bylibyśmy trochę bliżsi osiągnięcia celu jakim jest przywrócenie tego sądu jeszcze 

w tym roku. Pragnę Wysokiej Radzie przytoczyć, bo ono jest bardzo krótkie, stanowisko Prezesa 

Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie pana Zbigniewa Śnigórskiego, który na zaproszenie pana 

przewodniczącego Józefa Misiury i moje odpowiedział 24 marca bieżącego roku: Dziękuję za 

zaproszenie na posiedzenie Rady Miasta w Ropczycach w dniu 28 marca 2014 roku poświęcone 

m.in. debacie odnośnie samodzielności Sądu Rejonowego w  Ropczycach. Niestety nie będę mógł 

wziąć w niej udziału. Jednocześnie informuję, że w zależności od stanu prawnego jaki będzie 

obowiązywał w tej sprawie jeżeli tylko Minister Sprawiedliwości bądź inny organ zwróci się do 

mnie o opinię to będę prezentował pogląd o celowości odtworzenia Sądu Rejonowego  

w Ropczycach. Również służę wszelkimi dostępnymi informacjami jakie mogą okazać się Państwu 

przydatne. Z poważaniem Prezes Zbigniew Śnigórski. 

Chciałbym podziękować tutaj publicznie przy Wysokiej Radzie panu Prezesowi Sądu Apelacyjnego 

za to stanowisko, jest ono dla nas bardzo pozytywne, bardzo nas cieszy i zachęca do dalszego 

argumentowania w naszej sprawie – przywrócenia sądu rejonowego. Wysoka Rado, bardzo liczę na 

głosy w dyskusji, chciałbym, aby pani prezes była świadkiem nie tylko zaprezentowania naszego 

stanowiska ale również państwa opinii, radnych. Ja oczywiście wyrażałem stanowisko 

mieszkańców miasta i gminy, mam do tego prawo. Państwo radni możecie wyrazić wasze prawo  

i oczekiwania w dyskusji. Liczymy na to, że uda się nam być może osobiście przedłożyć 

właściwemu wiceministrowi sprawiedliwości stanowisko, jeśli dzisiaj je podejmiemy. Bardzo liczę, 

że będzie to głosowanie samorządowe bo w samorządzie pani prezes nie ma polityki. Różnimy się 

tylko czasami w obrębie spraw, które są w naszym najbliższym otoczeniu. Politykę zostawiamy na 

inne cele. Tu na pewno są sympatycy i koalicji rządzącej i opozycji ale czuję to, że pani prezes 

zobaczy, że w tej sprawie będzie nasze wspólne stanowisko. Panie przewodniczący, bardzo proszę 

o podjęcie debaty na temat przedstawionego projektu. 

 

Radny pan Andrzej Rachwał – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Prezes, Szanowni 

Państwo. Przyszło mi do głowy kilka spostrzeżeń, gdy pan burmistrz mówił na temat sądownictwa. 

Mieszkam w Ropczycach już prawie 60 lat. Jest mi niezmiernie przykro z powodu tego co się stało. 

Do tego sądu chodzili moi dziadkowie, rodzice, ja chodziłem. Tym bardziej, gdy przechodzi się 

koło tego budynku i patrzy się, że pisze zamiejscowy sąd to boli takiego człowieka, który jest tu 

urodzony bo ładniej jednak wyglądało jak pisało sąd rejonowy. Ze względu na wykonywany zawód 

niejednokrotnie jeżdżę po terenie i rozmawiam z ludźmi. Oni mówią co się stało? Co się stało, nie 

nasza wina, zabrali nam sąd i tyle. Kiedyś jeden człowiek mi mówi, że my to wszystko przegramy. 

Nie mamy wodza, nie ma wojowników, nie ma prezesa, nie ma połowy administracji, to czym 

będziemy się bronić. Inni mówią ale coś róbcie w tej sprawie. Będziemy się starali. Przypominam 

sobie, oczywiście z historii, że kiedyś król Kazimierz powiedział, że: w mieście Ropczyca ma być 

powołane pełne sądownictwo, ku chwale tego miasta, dla dobra obywateli i przejeżdżających 

kupców. Co jego następcy robią z tą Polską? Co my możemy zrobić? Możemy próbować ratować 

to wszystko bo może dojść do czegoś gorszego. Ktoś za chwilę powie mamy elektronikę po co nam 

księgi wieczyste w Ropczycach, każdy może mieć księgi z komputera. Za chwilę ktoś powie po co 

nam policja, zróbmy posterunek policji będzie o połowę mniej policjantów, na pewno będzie mniej 
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spraw skierowanych. Za chwilę ktoś powie po co nam prokuratura itd.. W końcu ktoś powie po co 

ten Powiat Ropczycko-Sędziszowski, trzeba go zlikwidować niech to będzie osada Ropczyce, jak 

za czasów króla, który powołał to miasto i szczycimy się tym, że to jest miasto królewskie a my nie 

mamy sądu rejonowego. To jest dla nas poniżające. Jest to dla nas wstyd jako mieszkańców ale co 

my jako radni możemy zrobić? My w tej chwili możemy prosić usilnie panią prezes, żeby poparła 

naszą inicjatywę. (Pani Beata Stój – Prezes Rejonowego w Dębicy - ja popieram już od dawna, od 

1 stycznia 2013 r.). Radny pan Andrzej Rachwał cd. - proszę w imieniu radnych, żeby pani poparła, 

jeżeli tylko będzie możliwe i gdzie będzie możliwe. Chcemy odzyskać ten sąd, to nie jest tylko 

moja opinia tylko mieszkańców, radnych i pana burmistrza. Wypadałoby, żeby ten sąd był w tym 

królewskim mieście, z całym szacunkiem dla Dębicy. 

 

Pani Beata Stój - Prezes Rejonowego w Dębicy - z przyjemnością pana wysłuchałam, mogłabym 

się podpisać pod tym wszystkim co pan powiedział ale chciałabym zaznaczyć, że sąd w Dębicy nie 

jest taki zły i wcale nie odebrał jak pan mówił połowy pracowników administracji. Trzy osoby  

z Ropczyc przeszły do pracy w Dębicy ale za to daliśmy wam jednego sędziego a od 1 kwietnia 

przychodzi referendarz do ksiąg wieczystych właśnie, więc księgi wieczyste nie będą likwidowane. 

Nie zamierzamy ich zabrać, to tyle tytułem wyjaśnienia. Myślę, że to trochę przyspieszy sprawy, 

bo wiem, że są zaległości w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Ropczycach, dość długo czekają 

wnioski na rozpoznanie, stąd ten dodatkowy referendarz do pracy. 

 

Radny pan Dariusz Skórski – Panie Przewodniczący, Koledzy i Koleżanki Radni, Szanowni 

Państwo, Pani Prezes. Wypowiem się jako przedstawiciel troszkę młodszej generacji obywateli 

Ropczyc. Kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy temu brałem udział w protestach pod 

Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie razem ze mną protestowało wielu 

pracowników zarówno sądu, jak i innych instytucji: prokuratury, powiatowej inspekcji weterynarii 

czy powiatu. Wielu z tych ludzi było w podobnym wieku do mnie i wielu z nich wyrażało obawy 

przede wszystkim takie, że teraz likwidujemy sąd jako samodzielna placówkę, automatycznie 

zlikwiduje się kilka miejsc pracy, później pociągnie to za sobą likwidację prokuratury, pozostałych 

instytucji. Dziś jak rozmawiam z tymi ludźmi dalej w terenie są te obawy, że dziś likwidujemy sąd, 

wy nic nie zrobicie jako nasi przedstawiciele w obronie tego sądu, za chwilę zlikwidują prokuraturę. 

Tak jak pan Andrzej mówi, za chwilę zlikwidujemy część policji. Dla naszego miasta, powiatu, 

gdzie bezrobocie sięga obecnie pewnie 20% każdy etat jest bardzo ważny. Z moich rówieśników 

jak obserwuję miasto, bo tutaj żyję, zostałem, chodziło nas do szkoły średniej około 30 osób  

w klasie, obecnie przewija się ulicami Ropczyc 10 osób. Z pozostałych 20, 10 jest w Polsce a 10 za 

granicą. Zagranica nas wszystkich nie wchłonie. Jako przedstawiciel tych młodych, którzy tutaj 

chcą żyć i się rozwijać również proszę o poparcie naszego dzisiejszego stanowiska. 

 

Radny pan Witold Darłak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Przyłączam 

się do apelu pana burmistrza i kolegów radnych. Myślę, że będzie jeden głos całej rady przy 

głosowaniu nad tym projektem uchwały. Tak się rzeczywiście mówi, że tylko zlikwidujemy wam 

sąd jak koledzy wcześniej mówili ale ta obawa wśród mieszkańców rzeczywiście jest. Mówią, że 

jesteśmy małym powiatem. Od początku byliśmy pod tymi napięciami ze strony Dębicy czy 

Rzeszowa, ulokowaliśmy się w tym terenie między jednym miastem a drugim i walczymy, żeby ten 

powiat tu był, istniał. Żeby były wszystkie instytucje czy to państwowe czy inne na terenie tego 

powiatu bo to mówi też o jego sile. Jeżeli coś nam wezmą, powiedzą od tego się nie rozpoczyna 

likwidacja powiatu ale takie powolne odejmowanie nam tych wszystkich instytucji spowoduje, że 

zaczną się z nami coraz mniej liczyć, traktować nas po macoszemu, nie będziemy mieć we 

wszystkich instytucjach swoich przedstawicieli, mieszkańców, którzy przecież w tych instytucjach 

pracują, żeby reprezentowali nas na zewnątrz i godnie mógł ten powiat funkcjonować. Mam 

nadzieję, że te wszystkie działania rzeczywiście spowodują, że te sądy, nie tylko nasz, bo to są 

obawy i innych samorządów, zostaną przywrócone. Jaka to jest oszczędność, jeżeli jest tylko 

kierownik tego sądu odwołany a reszta pracowników pracuje. Niby funkcjonuje a jednak tak jak 
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burmistrz mówił, nie ma kierownika placówki, nie wiadomo jak to wpływa na prawidłowe 

funkcjonowanie, nie wnikam w to. Wierzę, że są tak solidne osoby w tym sądzie pracujące, że nic 

złego się nie dzieje pod kątem patrzenia mieszkańców na te sprawy i interesy reprezentowane i 

załatwiane w tym sądzie. Mam nadzieję, że jest to głos wszystkich mieszkańców, że nie znajdziemy 

w całym powiecie jednej osoby, która by powiedziała, że niepotrzebny jest ten sąd albo, żeby 

chociaż jedna osoba była której jest to obojętne. Jak w różnych sprawach się różnimy tak w tej 

wszyscy jedno stanowisko prezentują i dopingują nas, bo rozmawiamy ludźmi, żeby ten sąd 

przywrócić. Taka dygresja jeszcze, mamy Honorowego Obywatela Miasta panią prezes sądu 

wierzę, że też włączy się i pomoże nam w tym, żeby przywrócić. Uważam, że pewnie nie przyniesie 

to jakiejś ujmy, że Sąd Rejonowy w Dębicy powróci do takiego kształtu jaki był przed tą 

reorganizacją, że pani prezes nie będzie stawać na stanowisku, że mój sąd pomniejszy się, bo 

powstanie Sąd Rejonowy w Ropczycach. Myślę, że nie będzie argumentu za tym. Rzeczywiście ten 

ustrój był, służył, dobrze służył myślę, że zostanie przywrócony i będzie funkcjonował tak jak do 

tej pory. 

 

Pani Beata Stój – Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy - jestem jak najbardziej za. Pytał pan czy nie 

przyniesie mi to ujmy, jeżeli sąd w Dębicy pomniejszy się o wydziały zamiejscowe w Ropczycach. 

W żadnym razie, po prostu powróci do stanu normalności. Sąd w Ropczycach jak pan burmistrz 

prezentował ma bardzo długie tradycje, sąd w Dębicy o wiele krótsze, mniej barwne. Myślę, że 

powinno wszystko wrócić do stanu pierwotnego sprzed 1 stycznia 2013 roku, wszyscy jesteśmy za. 

Pan prezes Śnigórski powiedział, że wyda pozytywną opinię w tym przedmiocie sądzę, że Prezes 

Sądu Okręgowego również. Jeżeli ktoś zwróci się do mnie o opinię ja również wydam pozytywną 

opinię odnośnie przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego w Ropczycach. Uważam, że 

likwidacja tego sądu nie była dobrym pomysłem. Była tutaj mowa o oszczędnościach z tego tytułu, 

że to względy ekonomiczne zadecydowały o tym, żeby znieść Sąd Rejonowy w Ropczycach. My 

żadnych oszczędności nie widzimy, wręcz przeciwnie. Nawet w uzasadnieniu do rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości znoszącego te sądy pisano o tym, że zaoszczędzi się np. na dodatkach 

funkcyjnych dla prezesów sądów. Chciałam zauważyć, że w małych sądach prezes sądu musi być 

równocześnie przewodniczącym wydziału. Dodatek funkcyjny jaki otrzymuje przewodniczący 

wydziału jest niemal równy temu dodatkowi który otrzymuje prezes sądu, więc tutaj nie ma żadnych 

oszczędności. Jeżeli one są to w takich niewielkich granicach, że właściwie w skali całego kraju nie 

ma dużego znaczenia. Druga sprawa, bardzo duże koszty ponosimy teraz na sam transport 

dokumentów, na przejazdy pracowników, ponieważ mamy niektórych pracowników tylko  

i wyłącznie w Dębicy a oni od czasu do czasu są potrzebni w Ropczycach. Pani dyrektor sądu pod 

którą podlegają wszyscy pracownicy i te sprawy administracyjne bardzo często jest w Ropczycach. 

Ja przyjeżdżam do Ropczyc raz w tygodniu na godzinny dyżur. Sędziowie z wydziałów 

zamiejscowych jeżdżą do Dębicy rozpoznawać niektóre z dębickich spraw, sędziowie z Dębicy 

jeżdżą do Ropczyc rozpoznawać ropczyckie sprawy. Za te wszystkie przejazdy płaci Skarb 

Państwa. Poczta jest też wożona, o czym wspomniałam na samym początku, to też są koszty, więc 

ja tutaj oszczędności żadnych nie widzę. Jestem za i bardzo państwa proszę o przyjęcie tej uchwały.  

 

Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie przywrócenia samodzielności Sądu 

Rejonowego w Ropczycach w świetle zatwierdzonej przez parlament nowelizacji ustawy o ustroju 

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

 

Przerwa w obradach. 

 

4. 

4.1. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w Ropczycach, działka 517/3 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 
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Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce-Witkowice, jako działka nr 517/3  

o powierzchni ogólnej 72m2, wraz z częścią ogrodzenia od strony ul. Kolonia, z przeznaczeniem 

do zasobu nieruchomości, pod budowę drogi. Z uwagi na to, że działka od strony ulicy Kolonia jest 

ogrodzona, dlatego wartość tej nieruchomości przekracza 10.000 zł, stąd sprawa nabycia wymaga 

uchwały rady. 

 

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

gospodarczego poinformował, że w dniu 25 marca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji  

ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i Komisji ds. 

gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego. Po analizie, w wyniku głosowania pozytywne 

opinie uzyskały projekty uchwał: 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.8., 4.9., 4.10. Dzisiaj przed sesją komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.16. 

 

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

przedstawił opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego oraz 

Komisji ds. oświaty, kultury i sportu zgodnie z którą punkt 3 oraz projekty uchwał 4.4., 4.5., 4.6.  

i 4.7. uzyskały opinię pozytywną. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oznaczone w porządku obrad: 4.11.- 4.14. oraz projekt 

dotyczący funduszu sołeckiego - 4.15. 

 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 517/3 

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

 

4.2. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, 

nieruchomości położonej w Ropczycach-Pietrzejowej – Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu,  prawa użytkowania wieczystego, należącego 

do Gminy Ropczyce, nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Pietrzejowej, oznaczonej 

jako działka 1807/80 o powierzchni ogólnej 1ha 36 arów 87 m2. Z uwagi na to, że jest 

zainteresowanie przedsiębiorcy tym gruntem, stąd jest potrzeba tej uchwały. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonej  

w Ropczycach-Pietrzejowej została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się 

– 0. 

 

4.3. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego – Kierownik Referatu 

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

Wyraża się zgodę na sprzedaż należącego do Gminy Ropczyce udziału ½ części w prawie 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 51,50 

m2, znajdującego się w budynku wielolokalowym zlokalizowanym na działce nr 67/7 w Rzeszowie 

przy ulicy Krakusa 7, w drodze przetargu, lub w drodze bezprzetargowej w razie złożenia wniosku 

przez osobę, której przysługuje pozostała część udziału w tym prawie. 

 

Uchwała w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 
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4.4. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ropczycach na 2014 r. – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Ropczycach – pani Renata Kasprzycka. 

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Ropczycach na 2014 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej   

w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy plan pracy jest opracowywany co roku, na 

początku roku przesyłany celem uzgodnienia do Wojewody Podkarpackiego a następnie 

zatwierdzany przez organ prowadzący. W związku z tym, że w dniu 11 marca otrzymaliśmy 

informację o zatwierdzeniu planu przez Wojewodę Podkarpackiego, został przedłożony projekt 

dotyczący zatwierdzenia planu przez Radę Miejską w Ropczycach. Plan pracy zawiera wszelkie 

działania podejmowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w bieżącym roku. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy  

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

 

4.5. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 

2014-2020” – Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Promocji – pan Mariusz Wośko. 

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2014-2020”. 

Opracowana strategia składa się z części diagnostycznej obejmującej sześcioletnią analizę, analizę 

SWOT, wyznacza wizję gminy oraz wytycza główne obszary strategiczne, priorytety tematyczne 

oraz cele operacyjne, których realizacja powinna zapewnić gminie prawidłowy rozwój. Strategia 

posiada również zapisy dotyczące systemu jej monitorowania oraz aktualizacji na skutek 

zachodzących zmian. Strategia powinna stanowić podstawę przy formułowaniu założeń społeczno-

gospodarczych do planowania, wykonywania budżetu gminy oraz do sporządzania planów 

rozwojowych i strategii branżowych gminy Ropczyce. Powinna stanowić podstawę przy ubieganiu 

się o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2014-2020”, została 

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

 

4.6. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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 – Przewodniczący Rady – pan Józef 

Misiura. 

Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do tego projektu rada poprzez obwieszenie ma ogłosić tekst 

jednolity uchwały, która była zmieniana. Poprzez projekt uchwały 4.6. rada realizuje obowiązek 

odnośnie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym 

przez Gminę Ropczyce. Konkretnie w tekście jednolitym została zaktualizowana stawka opłaty za 

wyżywienie, które na mocy uchwały zmieniającej z dnia 29 stycznia bieżącego roku wynosi 8,49 

zł. 

 

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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 – 20 głosów, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

4.7. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – pan Stanisław Mazur. 
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Uchwała określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa 

w art. 6 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1 złotego za godzinę zajęć. W przypadku, gdy do 

przedszkola uczęszcza drugie dziecko pobiera się opłatę w wysokości 70% wartości o której mowa 

w paragrafie 1. Jeśli uczęszcza trzecie i kolejne dziecko, a także dziecko z rodziny posiadającej 

Kartę Rodziny Wielodzietnej 3+ pobiera się opłatę w wysokości 50 % wartości o której mowa  

w paragrafie 1. Traci moc uchwał Nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 maja 2011 

roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 

przez gminę Ropczyce.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała 

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

Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku. 

 

Radny pan Witold Darłak – panie dyrektorze proszę o potwierdzenie, czy dobrze rozumiem, że 

stawki się nie zmienią, tylko dla dzieci z rodzin wielodzietnych będzie niższa stawka, tak to należy 

rozumieć? Drugie pytanie, czy przedszkole u sióstr też jest przedszkolem publicznym? 

 

Pan Stanisław Mazur - dotychczasowa opłata 1 złotych za godzinę ponad 5 godzin minimum 

programowego obowiązuje od 1 września 2013 r. na mocy ustawy zmieniającej ustawę o systemie 

oświaty. Tutaj się nic nie zmienia, jednak ustawodawca zobowiązał samorządy aby do 31 sierpnia 

2014 roku podjęły własną uchwałę w tej sprawie, jak również, żeby określiły ewentualne zniżki. 

Podjęcie tej uchwały jest realizacją tego obowiązku, mamy jeszcze trochę czasu do sierpnia oraz 

podjęcie zwolnień o których tu mowa: drugie dziecko z tej złotówki 70%, trzecie i kolejne i dzieci 

z rodzin, które posiadają Kartę Rodziny Wielodzietnej również 50% z tej złotówki, czyli płacą za 

godzinę ponad 5 godzin minimum programowego tylko 50%. Przedszkole sióstr jest przedszkolem 

publicznym, organem prowadzącym dla nich nie jest gmina Ropczyce, mają zgromadzenie sióstr  

w Dębicy, które jest dla nich organem prowadzącym. Natomiast zgodnie z nowelizacją ustawy  

o systemie oświaty podlegają tym samym przepisom, które Wysoka Rada podejmuje. 

 

Uchwała w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego została podjęta 

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

 

4.8. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie współdziałania przy realizacji projektu partnerskiego 

pt. „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju”– 

Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Promocji – pan Mariusz Wośko. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Ropczyce z Gminą Miasto 

Dębica, Gminą Dębica i Gminą Żyraków przy wspólnej realizacji projektu partnerskiego pt. 

„Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Na 

realizację tego projektu Gmina Miasto Dębica otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

planowania współpracy w ramach tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych. Rezultatem tego 

projektu będzie dokument strategiczny „Strategia Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru 

Funkcjonalnego” wraz z planami działania. Będzie dotyczyć takich obszarów jak: zatrudnienie  

i rynek pracy, aktywna walka z bezrobociem, spójna polityka inwestycyjna, spójna komunikacja na 

terenie DROF-u, turystyka i zagospodarowanie czasu wolnego, ochrona środowiska, promocja 

rozwoju produkcji rolnej. Jest to dokument o tyle ważny, ponieważ miasto Dębica i Ropczyce są 

ujęte w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej do bezpośredniego wsparcia w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 

 

Uchwała w sprawie współdziałania przy realizacji projektu partnerskiego pt. „Partnerstwo 

Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju” została podjęta przy: za 

– 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.9. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014-2029”– Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pan Józef Drozd. 

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014-2029”. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014-2029” została podjęta przy: za – 20 głosów, 

przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

4.10. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Podkarpackiego – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt dotyczy wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego 

stwierdzające nieważność § 1 uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 stycznia 2014 r.  

Nr XLVIII/509/14 w sprawie darowizny lokalu użytkowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 

Ropczyce – Granice. Radca prawny przygotował już wstępnie skargę w której pisze, że: organ 

nadzorczy w swym uzasadnieniu odniósł się do pojęcia celu publicznego. W ocenie skarżącego 

kluczowym jednak mając na uwadze rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie jest wyjaśnienie zakresu 

jaki obejmuje pojęcie bezpieczeństwa publicznego, którym pojęciem  ustawodawca w art. 6 pkt 7 

ustawy o gospodarce nieruchomościami definiuje cel publiczny. Podkreślić trzeba, iż pojęcie 

bezpieczeństwa publicznego nie posiada na gruncie prawa polskiego definicji legalnej.  

W znaczeniu w jakim przypisuje mu słownik języka polskiego oznacza ogół warunków i instytucji 

chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność 

państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. Mając na uwadze wskazaną wyżej 

definicję celu publicznego wskazać należy, iż ochotnicza straż pożarna funkcjonuje w oparciu  

o przepisy ustawy z 1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 19 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ochotnicze straże 

pożarne to jednostki umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczone  

w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi 

zagrożeniami. Art. 15 ust. 6 ustawy niniejszej określa ochotniczą straż pożarną jako jedną  

z jednostek ochrony przeciwpożarowej, która zgodnie z art. 1 niniejszej ustawy polega na realizacji 

przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 

klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu  

i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 

zapewnianie sił i środków do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych 

zagrożeń oraz prowadzenie działań ratowniczych. Realizacja przez ochotniczą straż pożarną zadań 

z zakresu bezpieczeństwa publicznego o którym mowa w art. 6 pkt 7 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami w pełni uzasadnia w ocenie skażanego dopuszczalność dokonania przez 

jednostkę samorządu terytorialnego darowizny udziału we współwłasności nieruchomości 

lokalowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej. 

 

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego 

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

 

4.11. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2014 roku – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych 

rozchodów Gminy Ropczyce w 2014 roku. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
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paragrafu 6 uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie budżetu gminy na 2014 rok zaciąga 

się kredyt długoterminowy w kwocie 4.189.598 zł na pokrycie planowanych rozchodów Gminy 

Ropczyce w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany kredyt 

będzie spłacany w latach 2015-2019. Zobowiązanie, które zostanie zaciągnięte zostanie pokryte  

z dochodów gminy Ropczyce z tytułu podatków od nieruchomości lub podatków od środków 

transportowych. Wybór banku zostanie dokonany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 

w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała upoważnia Burmistrza Ropczyc do podpisania 

umowy z bankiem wyłonionym w trybie nakazanym przez ustawę prawo o zamówieniach 

publicznych. Upoważnia się również Burmistrza Ropczyc do podpisania weksla in blanco dla banku 

wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Upoważnia się również Burmistrza do poddania się 

egzekucji. Okres na który ustala się powyższe zabezpieczenia przypada na okres spłaty 

wymienionego kredytu tj. na lata 2015-2019. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów 

Gminy Ropczyce w 2014 roku została podjęta przy: za – 10 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się – 1. 

 

4.12. 

Przedstawienie projektu uchwały w zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

Inwestycyjnego - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Uchwała w sprawie w zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia 

Inwestycyjnego. Zmienia się zakres wykonywania projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół  

w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych  

i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”. Zwiększa się zakres o kwotę 68.500 zł obejmujący 

dodatkowe roboty związane z branżą sanitarną i elektryczną. W konsekwencji zmian zwiększa się 

łączną wysokość nakładów finansowych na tym przedsięwzięciu do kwoty 3.535.069,56 zł. 

 

Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego 

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

 

4.13. 

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

Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu 

o kwotę 524.640 zł, równocześnie zmniejsza się dochody budżetu o 502.251 zł. Tabela numer 1 

wyszczególnia planowane zmiany w poszczególnych dochodach budżetowych, jednocześnie 

zapisami zwiększającymi, zmniejszającymi dochody zwiększa się również w tych samych kwotach 

wydatki budżetu i zmniejsza się wydatki budżetu. Tabela numer 2 przedstawia poszczególne 

zmiany na wydatkach budżetowych. Dokonuje się również w tym projekcie uchwały przeniesienia 

planowanych wydatków budżetowych, łącznie z autopoprawką przeniesienia te będą w kwocie 

89.526 zł. Tabela numer 3 przedstawia poszczególne przeniesienia wydatków związanych  

z powyższymi wydatkami. Autopoprawka dotyczy konieczności zmiany nazwy zadania 

inwestycyjnego w dziale 400. Wcześniej w budżecie na 2014 rok zapis zadania brzmiał: 

„Projektowanie i rozbudowa wodociągu od ujęcia w Lubzinie”. Zadanie nowe otrzymuje 

brzmienie: „Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Gminie Ropczyce”. Jest to przesunięcie  

w wysokości 20.000 zł. 

 

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

głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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4.14. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Ropczyce – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. Jest to projekt 

powiązany z wcześniej podjęta uchwałą dotyczącą zmiany zakresu wykonywania wieloletniego 

przedsięwzięcia na zadaniu „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz  

z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce” 

o kwotę zwiększenia 68.500 zł. Zwiększa się limit wydatków na tym zadaniu, zwiększa się łączne 

nakłady finansowe. Poszczególne zwiększenia przedstawione są w załączniku numer 2 do 

wieloletniej prognozy finansowej  przedstawiającej przedsięwzięcia na 2014 rok. 

 

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

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

 

4.15. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz nowej ustawy o funduszu 

sołeckim z 2014 roku wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki. W paragrafie 2 uchyla się wcześniej podjętą uchwałę 534 z dnia 28 lutego  

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

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

 

4.16. 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych  

w Ropczycach, działki 3083 i 3084 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska – pan Józef Krzych. 

Projekt uchwały dotyczy zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach  

o powierzchni 18 arów 6m2 stanowiącej własność gminy Ropczyce, składającej się z działek 

ewidencyjnych 3083 o powierzchni 9 arów 93 m2 i 3084 o powierzchni 8 arów 13 m2 położonej w 

obrębie Ropczyce za nieruchomość gruntową oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu 

Ropczyce jako działka ewidencyjna 392/5 o powierzchni ogólnej 41 arów 21 m2. Działka 392/5 

położona jest w Ropczycach przy ulicy Mehoffera, jest niezbędna pod budowę budownictwa 

wielorodzinnego. Zamiana następuje z zastosowaniem dopłat z uwagi na nierówne wartości 

zamienianych nieruchomości. Przeważnie przy wszystkich innych zamianach osoba, która jest 

właścicielem działki inna niż gmina dokonuje dopłaty na rzecz gminy a tu jednak dopłaty będzie 

dokonywać gmina na rzecz właściciela. 

 

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ropczycach, działki 3083 

i 3084 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

5. 

Pan B.Bujak burmistrz Ropczyc – Chciałbym kilkanaście zdań przekazać, na temat 

najważniejszych zagadnień, którymi zajmowały się urząd miejski i jednostki organizacyjne  

pomiędzy sesjami Rady. Takim elementem myślę, że ważnym w marcu i na przełomie kwietnia to 

są zebrania środowiskowe, które organizujemy jako spotkania z mieszkańcami sołectw i osiedli. 

Dziękuję wszystkim sołtysom, paniom i panom przewodniczącym osiedli, i również radnym, że 

jesteście na tych spotkaniach, sołtysom i przewodniczącym osiedli, że jesteście ich organizatorami 

i od strony organizacyjnej i od strony technicznej. Mamy dwa razy do roku, w tamtym chyba raz, 
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żeby zaprosić w sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych miejscowościach mieszkańców, 

obywateli tych miejscowości na spotkanie z samorządem. Ten samorząd jest reprezentowany przez 

was radnych, przez was sołtysów, przewodniczących osiedli i zwykle przez burmistrza i tam gdzie 

trzeba przez przedstawicieli urzędu, przez pracowników urzędu. Jesteśmy w połowie zebrań  

i wyłania się obraz na wiosnę i na rok 2014 spraw istotnych, spraw ważnych, które są najczęściej 

artykułowane, przedstawiane, argumentowane. To drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, to co 

dotyczy bezpieczeństwa ludzi. To jest w zasadzie 2/3 spraw. Więc dziękuję, że na pierwszym jakby 

froncie odpowiedzi, nie w sensie odpowiedzi słownych ale odpowiedzi na wnioski, na propozycje, 

czyli realizacja jest w rękach sołtysów,  w rękach przewodniczących osiedli bo oczywiście my jako 

pracownicy urzędu miejskiego jesteśmy po to żeby to realizować, zlecać, sprawdzać, fakturować, 

podpisywać umowy, ustalać zakresy, ale te decyzje są przygotowywane w bardzo wielu sprawach, 

tych, które polegają na remoncie dróg gminnych, poprawie bezpieczeństwa poprzez ustawienie 

właściwych znaków, przywrócenie znaków, oświetlenia, zauważenia, że gdzieś się nie świeci, 

zgłoszenia itd., wiele takich elementów, to przede wszystkim najniższy szczebel samorządu czyli 

rady sołeckie, osiedlowe i pewnie też wielu naszych współpracowników w radach sołeckich,  

w radach osiedlowych też interesują się sprawami publicznymi, to jest bardzo ważne. Oprócz tych 

spraw, których jest sporo z każdego zebrania, staramy się jeszcze raz przeanalizować wszystkie 

wypowiedzi, a następnie protokoły, w których piszemy, które drogi trzeba remontować, gdzie są 

dziury, gdzie skupić się na przebudowie chodników, gdzie je budować, gdzie projektować to są 

sprawy zasadnicze, inwestycyjne. I tak od ostatniej sesji pragnę poinformować, że jesteśmy gotowi 

na początku przyszłego tygodnia do ogłoszenia przetargu na największą inwestycję drogową,  

a może inwestycję w ogóle w tym roku, czyli przebudowę ulicy Kolonia i dobudowy kawałka drogi 

do dzisiejszej drogi asfaltowej do Kolonii. Zobaczymy ile w przetargu ta inwestycja wyjdzie. To 

jest jeszcze dobry czas do ogłaszania przetargów, za miesiąc byłby już spóźniony czas na ogłaszanie 

przetargów bo w momencie, w którym firmy specjalizujące się w tego typu rodzajach robót, tutaj 

drogowych, zapełnią sobie portfel zamówień czyli będą mieć pakiet wystarczający do realizacji to 

wtedy oczywiście każdą robotę przyjmą ale zaproponują w ofercie cenę taką, która im daje znaczącą 

rentowność, a nie rentowność czasami na poziomie dwóch, trzech procent, byle ludzie nie stali  

w gotowości do pracy, pracując na umowach o pracę, a nie ma pracy to są wtedy koszty. 

Intensywnie zespół z referatu pana J.Drozda pracował nad dokończeniem, dopracowaniem projektu 

tej końcówki drogi do granicy z Sędziszowem, państwo podejmowaliście na trzech sesjach decyzje 

o zakupie dzielonych nieruchomości, które będą przeznaczone pod drogę, już wydajemy na to 82 

tysiące złotych. To jest to przygotowanie pierwsze żeby dokupić nieruchomości, już nie mówię  

o zamianach, które też noszą w sobie pewne wartości, na zamiany przekazujemy inne 

nieruchomości. To będzie jeden z większych przetargów, ciekawy jestem o ile cena będzie niższa 

od kosztorysowej, bo jesteśmy po innym przetargu drogowym na budowę drogi w Łączkach 

Kucharskich, Borki Chechelskie Mostki o długości 2 km 150 m. Jest to cena przetargu niższa niż 

cena z naszego kosztorysu aczkolwiek wyższa niż liczyłem i 400 tysięcy któreśmy otrzymali  

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie za mało żeby ten parytet utrzymać 

80% pieniędzy państwowych a 20% naszych. Wystąpiliśmy o dodatkową dotację na to zadanie,  

w wysokości 67 tysięcy. Myślę, że to jest dobry czas, póki jeszcze nie ma przeprowadzonych 

przetargów przez wszystkie samorządy gminne i powiatowe z pieniędzy tej puli przekazanych przez 

przedstawiciela ministerstwa w Rzeszowie, chyba 111 samorządom, to jest szansa, że możemy 

otrzymać tą dotację. To jest zadanie w wysokości o ile dobrze pamiętam 560 tysięcy złotych. 

Deklaracja padła na zebraniu i nie tylko, że tam jeszcze dorobimy 2 kawałeczki po 50 metrów, żeby 

objąć te domy, które przy tej drodze są połączone inną drogą gminną i dojazd do tych domów będzie 

już rozwiązany, żeby 2 razy w przyszłości nie ściągać sprzętu, walców, maszyn, bo na takie odcinki 

wtedy cena jest droższa o 30%. To jest drugie zadanie co do wielkości wartości w tym roku. 

Przygotowujemy trzecie zadanie. Ta decyzja Rady o zamianie tych dwóch działek z terenu 

scalonego, to co mówiłem, za tą działkę, którą chcemy nabyć pod budowę tej drogi, to będzie jakby 

drugie, trzecie co do wielkości zadanie inwestycyjne w zakresie dróg w tym roku do budowy. 

Uruchomimy wtedy kiedy do końca wynegocjujemy i dogadamy się i będzie wolny teren pod 
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budowę. Jeśli nie, to zmiana tutaj będzie przeznaczenia i środków i taktyki. W innych sprawach 

drogowych to na co dzień, w każdym tygodniu, w każdym dniu uzupełniamy remonty dróg 

gminnych różnym materiałem, podpisaliśmy chyba wszystkie umowy, które są ważne i istotne na 

cały okres sezonu letniego np. utrzymanie czystości w mieście i na osiedlach, utrzymanie zieleni  

w innym przetargu inna firma to wygrała do tej pory ta sama „Skalniak” z Sędziszowa dobrze 

realizuje swoje zadania, inna firma nasza ropczycka pana Bogdana Kosydara dostarcza nam właśnie 

te sadzone już bratki, inne kwiatki i niską roślinność to też jest po przetargu i też umowy. 

Dokupujemy kosze do miasta, pierwszy segment jest postawiony, pewne prace już się rozpoczęły 

z katalogu drobnych prac – np. ciek wodny na Brzyznej za pewnie kwotę też kilkunastu tysięcy  

o  długości prawie 100 metrów, w innym miejscu kawałek chodnika w Lubzinie za domem strażaka 

9 tysięcy złotych. Takich prac jest dość dużo. Dalej pracujemy nad projektami, któreśmy zlecali na 

przełomie roku i na początku roku. Do nowych projektów na przykład zaliczamy przygotowanie 

się do budowy chodnika na ulicy Szkolnej w Witkowicach tam gdzie pan przewodniczący osiedla 

Pietrzejowa, radny wielokrotnie wnosił, zapraszałem go do współpracy by przekonać właścicieli; 

przesuńcie się z płotami to będziemy budować chodnik. Udaje się to teraz wynegocjować do końca. 

Oświadczenia są podpisane. Mam nadzieję, że ten chodnik wybudujemy i w ten sposób połączymy 

dwie ulice powiatowe w tych osiedlach Witkowice z Pietrzejową, Wyszyńskiego i Sucharskiego  

i będzie to świetna mobilizacja do budowy i kontynuacji budowy chodnika przy ulicach 

powiatowych w tych dwóch osiedlach żeby łączyć centrum Ropczyc z Wyszyńskiego dalej  

Sucharskiego. W zakresie projektów, projektujemy chodniki przy drogach wojewódzkich, przy 

drogach powiatowych, przygotowujemy przetargi na ten rok pod budowę tych odcinków 

chodników gdzie uzgodniliśmy, dotyczy to Gnojnicy Woli, i Granic, i fragmentu Brzezówki, chodzi 

o chodniki przy drogach powiatowych i dotyczy to dwóch, trzech odcinków większych, mniejszych 

przy drodze wojewódzkiej na odcinku od Czekaja do Łączek Kucharskich do centrum. Kończymy 

projekty, zaczynamy projekty na oświetlenie uliczne, to co najczęściej pada jako wnioski na 

zebraniach wspomnianych przeze mnie środowiskowych, to co najczęściej pada tu od państwa, 

wypowiedzi jako radnych, czy na sesji, czy na komisjach. Bierzemy to pod uwagę. Dla przykładu 

podam powinniśmy już kończyć projekt na Witosa i do realizacji zlecić budowę tego odcinka 

oświetlenia, również Niedźwiada przez wieś w centrum jest chyba blisko ukończenia, zwrócimy 

się o pozwolenie do powiatu, również osiedle za stadionem też dowieszenie, na zgłoszenie  

i odpowiednia dokumentacja jest przygotowywana i to będzie też wkrótce zakończone. 

Podpisaliśmy umowę na projektowanie modernizacji budynku, który otrzymaliśmy za darmo od 

powiatu, raz jeszcze samorządowi powiatowemu dziękuję za tą decyzję, że przekazano ten budynek 

na Kolonii w Witkowicach bezpłatnie, bo możemy tam włożyć pewnie dość duże pieniądze po to 

żeby ten budynek dostosować do lokali socjalnych, przynajmniej 4 rodziny. Nie ma piątku żeby 

ktoś z dzieckiem na ręku, czasem jeszcze z dwojgiem prowadzonych za rączkę, oprócz tego na 

ręku, nie mężczyźni tak przychodzą tylko kobiety i proszą o mieszkanie z różnych powodów. Więc 

te mieszkania socjalne są niezbędne, komunalne też żeby rotacja była tych mieszkań. Ten projekt 

jest w toku. Podpisaliśmy umowę. Jeśli zostanie zakończony to będziemy liczyć pieniądze, czy 

możemy w tym roku jeszcze zlecić poprzez przetarg realizację tego projektu czyli modernizację 

tego piętra w budynku po ośrodku zdrowia pod lokale socjalne, na które już dziś teraz  

z niecierpliwością oczekują rodziny z dziećmi. Wypłaciliśmy za ten miesiąc 8 tysięcy dodatków 

mieszkaniowych czyli wspomagamy, wspieramy rodziny, osoby, które mieszkają w mieszkaniach 

jak się to mówi blokowych, które mają problemy. Rocznie jest to kwota stu dziesięciu, stu 

dwudziestu tysięcy. Mówię o tym żebyśmy pamiętali w rozmowach, na spotkaniach z ludźmi -  

w wielu sprawach gmina z powrotem, samorząd, zwraca pieniądze do rodzin, zwraca pieniądze do 

tych, którzy są słabsi, którzy są w trudnej sytuacji, chwilowej, dłuższej, wynikającej z choroby,  

z samotności, czy też z opieki jednej osoby w rodzinie nad drobnymi dziećmi. Taka jest również 

nasza rola.  Tych różnych czynności, które wymieniłem dość szczegółowo dla jednego referatu jest 

bardzo dużo. Gdybym chciał państwu dzisiaj tutaj za ostatni miesiąc przytoczyć sprawy pozostałych 

referatów i jednostek organizacyjnych, które się zajmują publicznymi sprawami, które my 

samorząd mamy w kompetencji i nadzorze to byście pewnie tutaj nie wysiedzieli, więc chcę 
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zobrazować tylko na bazie jednego przykładu ile jest różnych spraw. I dla przykładu też powiem 

ile jest trudnych spraw, które się prowadzi, patrząc w tej chwili na dość smutną minę pani 

M.Bochenek kierowniczki referatu, to powiem, że na ona co dzień jest radosna ale jeśli są tego typu 

trudne sprawy jak na budowie w Niedźwiadzie Dolnej sali gimnastycznej  i zaplecza w postaci 

sześciu sal dydaktycznych, modernizacji tych obiektów to jestem niezmiernie wdzięczny naszym 

pracownikom tu w urzędzie miejskim za wytrwałość, cierpliwość, pracę i drobiazgowość bo to 

handryczenie się z wieloma obywatelami, z wieloma wykonawcami na niuanse, na sztuczki prawne, 

na chwyty żeby tylko więcej zarobić, żeby mimo tego, że się da najtańszą ofertę żeby wygrać, żeby 

moja firma pracowała żeby ludzie nie czekali w poczekalni nic nie robiąc bo generują koszty, to 

biorę robotę, później to sobie jakoś odrobię. Nie można tak. Za to mogą wyprowadzić moich ludzi 

z urzędu i mnie też w kajdankach, więc tu dochodzi do wielu kontrowersji, do różnych trudnych 

sytuacji gdzie i papierami rzucamy i wypędzamy z budowy wykonawców i przywracamy, to jest 

wiele różnych spraw i technicznych rozstrzyganych co do detali, co do zasad. Jeden przykład jednej 

budowy co prawda dość dużej bo w kwocie prawie 4 milionów złotych i wciąż jak się starocie 

remontuje trzeba pamiętać wciąż wychodzi nowa belka do wymiany, nowa izolacja do zrobienia, 

nowa cegła do włożenia, mówię wszystko oczywiście w skrócie i w przenośni i w cudzysłowie  

i wciąż będziemy dokładali bo przepisy są ścisłe, kosztorys, taka kwota zaplanowana w budżecie  

a życie pokazuje, żebyś to zrobił i mniej więcej na dobrym poziomie, żeby ktoś to użytkował, żeby 

się to nie rozleciało to musisz dołożyć tyle jeszcze żeby rzeczywiście było to zrobione zgodnie  

z prawem budowlanym i myślą techniczną i oczekiwaniem na dzisiejsze czasy. Podałem jeden 

przykład, tych przykładów jest wiele bo cokolwiek bym nie powiedział o innych referatach  to jest 

podobnie. Dziesiątki ludzi przychodzi prosząc, wyjaśniając, skarżąc się, mając uwagi do podatków, 

do modernizacji podatkowej wykonywanej przez inne instytucje, przez innych ludzi, to się 

wszystko u nas jak w tyglu łączy i jest tym elementem czasami rozczarowania, czasami irytacji, 

czasami zadowolenia i pracownicy wielokrotnie muszą powściągnąć swoje emocje, muszą mieć 

dużo cierpliwości, muszą sobie z tymi problemami inaczej poradzić, we wszystkich szczegółach  

i za to bardzo dziękuję, bo my decydujemy, my jesteśmy samorządem, dyskutujemy wymieniamy 

poglądy na komisjach, na sesjach Rady, jak ktoś z boku przyjdzie i popatrzy, cóż to za szybkość. 

Tak nie jest bo każda uchwała jako decyzja bo tak to trzeba w cudzysłowie powiedzieć jest 

przygotowywana w wielokrotnych czasami rozmowach, różnych ustaleniach, następnie  

w analizach na komisjach i dopiero jest decyzja, przez podniesienie ręki rozstrzyga się dość łatwo 

i dość szybko ale tylko przygotowanie tej decyzji to już jest suma różnych analiz, różnych 

projektów, różnych spraw a dopiero realizacja nastręcza mnóstwo pracy i mnóstwo komplikacji  

i nie tylko u nas. Tak jest wszędzie, to wynika i czasami z nieścisłości przepisów, luk, które 

pozwalają na później różne sytuacje, ograniczeń też finansowych a  też ograniczeń prawnych, 

czasami byśmy zrobili to logiczniej, lepiej, szybciej – nie można bo trzeba dotrzymywać procedur 

prawnych i się z tym liczyć. Pokazałem trochę na tych przykładach dwóch sprawy, którymi się 

zajmujemy w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych ale również popieramy tego typu ważne 

przedsięwzięcia na przyszłość, jak choćby w zakresie dróg to co robią nasi strażacy z jednostek 

ochotniczych straży pożarnych z miasta i niektórych miejscowości, prezesi OSP zbierając podpisy 

mieszkańców, przekonując za potrzebą poparcia w przyszłości inicjatywy budowy łącznika, 

niezwykle ważnego z perspektywy czasu dla Sędziszowa, Ropczyc i całego powiatu. Sądzę, że 

osiągnęliśmy już cel bo jeśli politycy się zainteresowali i musieli się pochylić wcześniej nim jeszcze 

nawet te podpisy dojechały do decydentów to jest dla mnie już sukces i absolutnie uważam, że 

strażakom już jestem wdzięczny bo te kilka tysięcy podpisów, kilka to również dwa, to już oznacza, 

że ktoś się tym interesuje, ktoś rozmawia, gdzieś ktoś przyjeżdża, przyjeżdża Marszałek do 

Ropczyc już musi się do tego odnieść. To na razie jest taka dyplomatyczna, wymijająca odpowiedź, 

że będziemy robić wszystko żeby to z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko było 

wybudowane bo my pieniędzy nie mamy, dobrze, ale jeśli jest w innej wypowiedzi marszałka 

zdanie, że zlecimy z naszych pieniędzy opracowanie warunków techniczno ekonomicznych dla 

trzech odcinków w tym należy mówić Ropczyc, nie Sędziszowa, bo wszędzie w prawie 

wynikającym z pozwolenia na budowę, ze wszystkich dokumentów formalno-technicznych zjazd 
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w Sędziszowie jest zjazdem Ropczyckim a niektórzy decydenci mówią na odwrót Sędziszów. Ale 

nie będziemy się spierać i kłócić i sobie wypominać niuansów bo to są niuanse, cel jest wybudować. 

Opracowanie warunków techniczno-ekonomicznych, o które ludzie na przykład w Witkowicach 

pytają; jak ta droga będzie przebiegała, przy zbieraniu podpisów. A kto to wie, jak dzisiaj to jest 

kreska na mapie i dzisiaj to jest pas ziemi zarezerwowany przez Wysoką Radę, jedną i drugą. 

Dopiero teraz trzeba pierwsze opracowanie zrobić to, o którym marszałek powiedział zlecimy za 

nasze pieniądze. I to jest dobra odpowiedź, a druga odpowiedź to poczekamy bo ja już wiem  

z odpowiedzi, które na piśmie mamy jako samorząd gdzieśmy się zwrócili i konwent wójtów  

i burmistrzów do pani minister rozwoju regionalnego, że to może być  budowane na Podkarpaciu, 

a więc ewentualnie w Ropczycach tylko z programu regionalnego.  Poczekamy kilka miesięcy.  

I mamy nadzieję, że również powie Marszałek i cały sejmik wojewódzki bo to nie jest tylko decyzja 

Marszałka, jako organu wykonawczego, tak jak w wielu przypadkach nie jest moja decyzja tylko 

Wysokiej Rady, że tak robimy te 4 zjazdy, a to, że zabiegamy, walczymy, wywieramy presję to jest 

tak jak z sądem rejonowym. Gdybyśmy wciąż nie naciskali co 2 miesiące i nie przedstawiali 

argumentów i nie próbowali włączyć się w opinie właściwe instytucje i ich szefów to  nikt by się 

nie zająknął nad tym, że Ropczyce pozostałyby przy filii na lata albo i na długie lata. Mam nadzieję, 

że uda się przywrócić sąd w Ropczycach, samodzielny sąd w Ropczycach, który jak wynika  

z materiałów, które pani prezes dała mi już po wyjściu stąd, zatrudnia tu w Ropczycach ponad 50 

ludzi, jest dziewięciu sędziów a nie ośmiu. Jest jedna spraw, którą wyłapałem już po, bardzo mnie 

zainteresowała to co pani prezes powiedziała, że z tych 5.800 iluś spraw za 2013 rok trzeba odjąć 

700 ileś, nie wiedziałem z czego, skąd, jak, z tego dokumentu, który mi przekazała przy wyjeździe 

wynika, że trzeba do 2012 roku  dołożyć 700 parę spraw. Teraz nie wiem czy te brakujące do 5 

tysięcy spraw w sądzie ropczyckim za 2012 rok co było podstawą wykreślenia Ropczyc to zabrano 

i przypisano do 2013 i dla prawdy trzeba by z powrotem przywrócić, bo nie wiem co liczą czy 

wpływy czy rozstrzygnięcia, będziemy to wyjaśniać bo może się okazać, że spełniliśmy w każdym 

roku liczbę ponad pięciu tysięcy spraw, nawet po odjęciu z tego roku tych 728 spraw dalej nam 

zostanie 5.100. Są takie niuansiki, które czasami wychodzą znienacka, trzeba to powyjaśniać. Nie 

jest tak, że wszyscy nad wszystkimi szczegółami się w różnych instytucjach się pochylają, czasami 

gdzieś ktoś zgubi jakieś cyfry i idzie do przodu i są sprawy, które pozostają. Dziękuję, że co do tej 

uchwały była jednomyślność bo też pokazujemy w obecności pani prezes niezwykle ważne 

stanowisko, które wypowiedziała, jeszcze bardziej ważne jest stanowisko, które na piśmie 

otrzymaliśmy od prezesa sądu apelacyjnego. To ustawia nam opinię wymiaru sprawiedliwości na 

terenie Podkarpacia co do naszego sądu. Więc teraz przebijmy się przez wymiar sprawiedliwości. 

Postaram się dotrzeć osobiście z waszym stanowiskiem do odpowiedzialnego wiceministra 

Hajduka, który się zajmuje sprawą ustroju sądów w Polsce, i by oprócz uchwały jeszcze przekazać 

parę argumentów jak się uda. Jak się nie uda to nic nie szkodzi. Jest uchwała, ktoś musi na nią 

odpowiedzieć. Jeśli będzie to odpowiedź negatywna, nie ustąpimy. To są małe elementy ale 

niezwykle ważne. Nie zgubić nic w naszej kadencji. To co należy do prestiżu Ropczyc, to co należy 

do podstaw funkcjonowania powiatu w tym mieście, to co daje etaty, jak tu ktoś powiedział, kolega 

Skórski, że każde 3 etaty się liczą i są niezwykle ważne. Jeśli nawet czytacie państwo ostatni artykuł 

od czytelnika w „Reporterze” odnośnie pracy, z którym się zresztą nie zgadzam i poczekam czy 

ktoś napisze polemiczny list. Jeśli nie napisze to sam napiszę chociaż to głupio wygląda jak ciągle 

burmistrz polemizuje z różnymi czytelnikami, tak jakby nie było wielu innych ludzi w tej gminie  

i w tym mieście i w tym powiecie. Bo czytelnik jak państwo to czytali zarzuca władzom powiatu  

i władzom miasta, czyli musiał  być to czytelnik nie z Sędziszowa a z Ropczyc, zbyt wysokie 

bezrobocie, brak miejsc pracy i obarcza tym jakby władze, władze to również wy, bo samorząd to 

nie tylko wykonawczy organ ale również stanowiący. Wy doskonale wiecie bo często rozmawiamy 

o tych sprawach, że wskaźnik bezrobocia, brak miejsc pracy nie zależy od jednego miasta, od 

jednego samorządu choćby powiatowego, nie zależy nawet od regionu, region czyli województwo, 

powiedziałbym w dzisiejszej globalnej gospodarce i wymianie firm kontynentalnych, a choćby 

takie, które doskonale znamy codziennie chodząc i kupując – Tesco, Biedronka itd., 

teleinformatycznych i innych, cukrownia, możemy wymieniać te globalne firmy,  bezrobocie zależy 
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w dużym stopniu jaki jest klimat biznesowy, gospodarczy w Europie a nawet trochę więcej. Jeśli 

spojrzymy na dziś bogatą Hiszpanię, Portugalię, Włochy to wskaźnik bezrobocia ludzi młodych  

z wyższym wykształceniem jest 2 razy wyższy niż w naszym mieście a może i w naszym powiecie. 

Ktoś kto skończył studia, a skończył na przykład marne studia to trzeba to uczciwie powiedzieć, 

trzeba zostawić dyplom w szufladzie i imać się tej pracy, którą umiesz wykonywać i chcesz ją 

wykonywać i może kontynuować przygotowanie właśnie w takim zawodzie. Jeśli skończyłeś 

promocję czy administrację zaoczną z wynikami dostatecznymi to zrób sobie kurs na obsługę  

TIR-a być może pojeźdź trochę po Europie dobrze ci to zrobi niż czekaj i spędzaj sen z oczu mamy, 

która 5 lat wydawała na ciebie pieniądze na te studia płatne, zaoczne a później się okazuje, że mama 

ma oczekiwania, że powinieneś być zatrudniony i najlepiej jako urzędnik, a opinia publiczna mówi 

nie chcemy pracy w administracji. Tu się zamykamy, takie jest to koło. Mówię dlatego że 

problemem numer jeden we wszystkich spotkaniach, zebraniach środowiskowych  i innych jest 

praca, bezrobocie. Niektórzy się zastanawiają i pytają dlaczego to bezrobocie na terenie naszego 

powiatu jest tak wysokie. Jeszcze raz przy okazji uchwalenia strategii dla miasta i gminy Ropczyce 

na 2014-2020 popatrzcie na symulację, na wskaźniki. Sięgnijmy jeszcze po te materiały żebyśmy 

wiedzieli, że ciągnie nas do tego bardzo wysokiego wskaźnika bezrobocia teren wiejski gmin 

ościennych gdzie rzeczywiście żadne uwagi i żal nie są w stanie nic więcej zrobić, ciężko ściągnąć 

inwestorów i tworzenie miejsc pracy przede wszystkim w gospodarce dla miast powiatowych a nie 

co dopiero dla gmin typowo wiejskich. Wysoka Rado, wobec powyższego niezmiernie się cieszę, 

że taka firma jak UTC złożyła pierwszy wniosek o decyzję środowiskową do wydania; chcemy 

budować 3 tysiące mkw. hal co oznacza, że w przyszłym roku o tej porze te hale zatrudnią i tam 

już będą pracowali nowo zatrudnieni ludzie a zwłaszcza kobiety, takie były uzgodnienia, że 80% 

kobiet będzie starał się prezes poprzez firmę, która zewnętrzna zatrudnia, zatrudnić na nowych 

halach, to będzie tendencja. To jest coś co jest tym zielonym światłem dla nas ale to zielone światło 

powinno być w większym tunelu żeby tunel miał większy przekrój, żeby było więcej tego zielonego 

światła, więcej tego typu propozycji, inwestycji. Nie jest łatwo. Dziś podjęliście decyzję, że mamy 

prawo sprzedać działkę półtorahektarową koło Cukrowni. Cieszyłbym się bardzo, że inwestor złoży 

wniosek w przetargu, bo tylko  w drodze przetargu możemy tą działkę sprzedać, że on ją kupi a nie 

ktoś inny na handel, że da wyższą cenę po to żeby zamiast odłożone pieniądze na lokacie miał 

nieruchomość w dobrym miejscu i absolutny kapitał. Jeśli tak będzie to być może, że unieważnię 

taki przetarg, żeby trafiały nieruchomości dobrze uzbrojone i dobrze przygotowane, dobrze 

zlokalizowane w te ręce, które spowodują nakład inwestycyjny i miejsca pracy zwłaszcza  

w produkcji a nie tylko odłożony kapitał bo i takie przykłady mamy, u nas też, kupili, obiecali,  

a następnie rosną krzaki, nie możemy się doprosić dwukrotnego koszenia w ciągu roku a teren 

mógłby pracować inwestycyjnie. Wysoka Rado, bardzo proszę o ewentualne pytania dotyczące też 

informacji bo nie chcę przedłużać i informować o szczegółach wynikających z pracy innych 

referatów, innych jednostek organizacyjnych, ale gdyby ktokolwiek chciał z tu obecnych na sali  

a i dziennikarzy wrócić do pytań to wszystkie te materiały są do dyspozycji każdego radnego, 

każdego sołtysa i każdego dziennikarza.              

 

6. 

Radny p. Stanisław Sałek – Miałbym prośbę aby odnowić, bo wiosna, 3 ławki, które są w wąwozie 

bo są dosyć sfatygowane. Drzewa spadły i są uszkodzone to trzeba poprawić. Następna sprawa – 

nie wiem jak sprawa z porządkiem przy ul. Mehoffera, tam gdzie domki jednorodzinne, czy z tego 

jest jakieś wyjście czy tak musi zostać.  Wiosna, dużo drzew się wycina – czy są w planie nowe 

nasadzenia, nie będę tłumaczył, że to są nasze płuca, nasz tlen, jeżeli się odcina gałęzie i wszystko, 

zostają same pnie to nie za wiele z tego będzie.  

 

Radny p. Kazimierz Niedźwiedź – Jeżeli chodzi o budowę chodnika na ul. Szkolnej to kieruję słowa 

uznania i pochwały dla nowego kierownika Referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej pana 

inżyniera Józefa Drozd ponieważ włożył wielki wysiłek, dużą zasługę w tym zakresie żeby 

przekonać jednak tych ludzi do ustępstw, do zgody i podpisania porozumienia żeby ten chodnik 
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jednak powstał, bo jest potrzebny i tak się stało, że jest zgoda wszystkich obywateli mieszkających 

przy tym chodniku. Bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze raz wielka pochwała dla nowego 

kierownika na pierwszym etapie jego pracy na nowym stanowisku. Mamy drobne ale ważne 

potrzeby. Jest taki chodniczek, od nowo wybudowanego mostu, z którego się bardzo cieszymy na 

ul. Szkolnej w kierunku PKP nad brzegiem rzeki Wielopolki i ten chodniczek w pewnym miejscu 

na długości jakieś 20 metrów jest tak bardzo blisko brzegu, wody, że w tym miejscu konieczna jest 

jakaś barierka, coś trzeba tam koniecznie postawić bo w każdej chwili może dziecko chlupnąć  

a zwłaszcza te młodsze klasy gdy wracają ze szkoły, wiadomo jak dziecko się zachowuje idąc ze 

szkoły, idąc grupami, jedno drugiego może pchnąć i to jest wielka konieczność żeby barierkę tam 

zrobić. Nie ma tam nic, goły teren i bardzo stromy brzeg. To jest bardzo ważna sprawa. 

 

Radny p. Witold Darłak – Wrócę do konferencji, która miała miejsce w biurze posła Kazimierza 

Moskala, konferencji Marszałka województwa odnośnie tego łącznika ze zjazdu z autostrady, 

łącznika w Borku, już trochę zaczynają nazywać zjazdu na Gnojnicę bo na wprost rzeczywiście 

wychodzi na Gnojnicę, na prawo na Ropczyce, na lewo na Sędziszów. Mam przed sobą również 

uchwałę zarządu Województwa Podkarpackiego z 25 lutego. Marszałek ją przedstawił, która mówi 

tak jak burmistrz wspomniał o tych trzech zjazdach jakby wydaje się takich priorytetowych dla 

Sejmiku. To jest zjazd Dębica wschód, nasz zjazd i trzeci w Łańcucie. Bardzo zapewnienia były na 

tej konferencji. Padły takie zapewnienia, że rzeczywiście jest 7 ale jak by to powiedzieć, priorytet 

gdyby ewentualnie brakło pieniędzy z tych funduszy państwowych to 3 raczej są zapewnione, że 

będą zrobione. Wiadomość dla nas, dla naszego samorządu myślę dość dobra, rzeczywiście 

optymistyczna, że jednak ten łącznik będzie. Zresztą byłem też i w rozmowach 9 grudnia na takim 

spotkaniu w motelu, burmistrz też był na tym spotkaniu, że rzeczywiście uznają ten zjazd za bardzo 

ważny, trudny, ale do zrobienia i jest taki jakby z tych siedmiu w gronie tej trójki jakby 

najważniejszych zjazdów z autostrady na terenie naszego województwa. Bardzo mnie ta informacja 

ucieszyła. I druga informacja trochę pominięta przez dziennikarzy, myślę, że w przyszłym tygodniu 

napiszą. Jest nadzieja na zjazd z autostrady w gminie Ostrów. Gdzieś tam dopatrzyli się, że ta 

odległość od zjazdu w Borku do zjazdu w Pustyni jest na tyle duża, że nie ma żadnych przepisów, 

które zabroniłyby budowy tego zjazdu w Ostrowie na drogę krajową 986. Oczywiście jest tak zwana 

trwałość projektu, nie można nic przez 5 lat od budowy autostrady  naruszać tej konstrukcji. Ale 

pojawiło się rzeczywiście światełko, jest nadzieja, że taki zjazd jest możliwy do wybudowania. 

Chodzi o to żeby zjazd od zjazdu nie był mniejszy niż 2.700 m, zdaje się, nie pamiętam dokładnie. 

Tak było mówione. Jest to dla nas myślę bardzo ciekawa sytuacja, że w perspektywie kilku czy iluś 

lat, pewnie nie pięciu, ale jest szansa na to żeby taki zjazd kolejny w naszym powiecie bo na terenie 

Ostrowa, ale dla nas zupełnie satysfakcjonujący i odzwierciedlający potrzeby gminy Ropczyce żeby 

taki zjazd powstał. Mam nadzieję, że ten już jest przesądzony zjazd z Borku i ten łącznik. A teraz 

jeszcze pewnie należałoby próbować lobbować, działać na rzecz takiego dodatkowego zjazdu. 

Myślę, że to jest ciekawa sprawa, która w myśleniu perspektywicznym daje nadzieję na to, że mamy 

tam strefę ekonomiczną i w Ropczycach, i w Kozodrzy, że na pewno będzie to bardzo dużym 

bodźcem, impulsem do tego żeby jakiś inwestorów tutaj ściągnąć.  

 

Radny p. Grzegorz Bielatowicz – Chciałem się odnieść do naszej ustawy śmieciowej. Przyjęliśmy 

ją kilka miesięcy temu. Można by powiedzieć, że u nas wzorcowo funkcjonuje. Są pewne niuanse 

i sytuacje techniczne, które zauważyli mieszkańcy i między innymi w takiej sprawie zwrócili się 

do mnie. Czy byłoby możliwe, a jeżeli tak, to proszę podjąć kroki w tym temacie, mieszkańcy są 

zainteresowani taką kwestią, że w przypadku gdy śmiecie są odbierane przez firmę, która odbiera 

śmiecie była możliwość pobrać worki od nich. Gro osób starszych nie ma możliwości przyjeżdżać 

do Ropczyc, oczywiście problemu nie ma odebrać tych worków na Kościuszki lub na ulicy 

Przemysłowej, natomiast jeżeli byłoby to możliwe technicznie żeby była taka możliwość, żeby 

pracownicy ci, którzy zbierają te śmiecie żeby mieli możliwości takie żeby jeżeli mieszkańcy byliby 

zainteresowani, żeby te worki otrzymali od tych pracowników.                
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Odpowiedzi Burmistrza B.Bujaka na zgłoszone zapytania i interpelacje: Pan radny Stanisław Sałek 

mówi o ławkach. Zauważamy je i czekam nawet na dzisiejsze zebranie środowiskowe na osiedlu, 

że ktoś to powie. Pan radny już to powiedział. Jeśli radny powie to jeszcze raz na zebraniu 

środowiskowym to też dobrze. Myślę, że radni z tego rejonu będą dzisiaj o 18-tej na zebraniu 

środowiskowym. Mamy dziś zebranie, jutro i w niedzielę. Te ławki oczywiście trzeba będzie 

wyremontować. Porządek przy ulicy Mehoffera, przy ulicy to jest w odległości dwóch, trzech 

metrów, a jak to jest 100 metrów to jest inna sprawa,  (p. radny S.Sałek – to leży lata), nie będę się 

teraz odnosił, jest to problem złożony, tak, złożony przez mieszkańców, przez lata, a teraz mówią 

niech to gmina sobie wywiezie, niech podatnicy z podatków zapłacą. Podatnicy płacą podatki i chcą 

coś  innego a nie poprawiać to co inni przez lata nabroili. Tak bym to powiedział. Czy będą 

nasadzenia. Tak. Wycina się drzewa niebezpieczne, drzewa, których konary opadają. Rzadko 

dajemy zgodę na wycinanie drzew bo ktoś chce inwestować, przykład ma też i prezes spółdzielni 

mieszkaniowej, też mamy dylematy, zgodzić się czy się nie zgodzić i powinniśmy nasadzać  

i nasadzamy i będziemy nasadzali. Zwykle jakaś, instytucja, firma wnosi o decyzję na wycinkę to 

nakazujemy nasadzić ileś tam drzew i sprawdzamy czy to rośnie, jak to rośnie. To dotyczyło firm 

typowych, gospodarczych, produkcyjnych jak i innych. Być może trzeba będzie przeanalizować 

czy nie ma obszarów, w których moglibyśmy zrobić nowe nasadzenia. Zgadzam się, że zieleń, 

drzewa są nieodzowne też i dla miasta. Pan Kazimierz Niedźwiedź, w zasadzie wszystko to co 

dotyczyło Szkolnej to powiedział. Mam nadzieję, że jutro powtórzy to w obecności mieszkańców, 

że dziękujemy tym mieszkańcom, że wyrazili wreszcie zgodę po paru latach na odstąpienie kawałka 

ziemi, przesunięcie swojego płotu, piwnicy, ogrodzenia, bramy żeby można było bezpiecznie 

przejść chodnikiem. Jeśli chodzi o drugi chodnik to przyglądniemy się, jeśli jest ten chodnik zbyt 

blisko od brzegu rzeki, a jest ten pas szerokości, pamiętam, że to jest nasz grunt, to albo przełożymy 

pracownikami robót publicznych chodnik i oddalimy go od rzeki o metr, półtora, a jeśli nie będzie 

takiej możliwości to dla bezpieczeństwa wiem, że to jest priorytet ustawić barierki. Pan radny 

Witold Darłak mówi o łączniku i zjeździe. Tu jest taka sytuacja, że różnie interpretujemy wyrażone 

słowo. Ja przeczytałem artykuł w „Reporterze” ale przeczytałem też stronę internetową Urzędu 

Marszałkowskiego związaną z deklaracją marszałka w sprawie łączników. Dla mnie to jest 

jednoznaczne, powiedziane tak: będę zabiegał i starał się żeby te łączniki były wybudowane  

z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach kontraktu terytorialnego. To 

inaczej znaczy, niech to wybuduje Warszawa. Ja kibicuję temu, czekam żeby się to rozstrzygnęło 

ale nim się to rozstrzygnie bo to trzeba rzeczywiście parę miesięcy, to oczekuję, że wypełniając 

zadaniami plan regionalny czyli wydatki regionalne, nasze pieniądze, przypisane do tego 

województwa, że na wypadek gdyby Warszawa powiedziała, nie, ja wiem, że powie nie, marszałek 

w to nie wierzy, inni w to nie wierzą, mają prawo w to nie wierzyć i mają słuszną rację, że  

z determinacją zdążają żeby wbić te 3 czy 4 łączniki w pieniądze ogólnopolskie czyli w ten program 

operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ale nasze działania powinny iść w tym kierunku, że jeśli 

Warszawa powie nie damy tych pieniędzy bo one są tylko na autostrady, drogi szybkiego ruchu, 

drogi krajowe, to łącznik będzie wybudowany z pieniędzy europejskich przypisanych do tego 

województwa. Jeśli nie wystarczy tych pieniędzy na wszystkie 7 łączników i inne drogi 

wojewódzkie, bo nie wystarczy, to walczmy o to żeby wśród tych trzech, czterech było nasze. I tu 

marszałek powiedział dobre zdanie, nie w „Reporterze” ale na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego; zlecam ze środków samorządu wojewódzkiego 3 opracowania dotyczące 

warunków techniczno ekonomicznych. To jest dobry ruch bo to musi być jeśli chcemy komuś 

włożyć tą inwestycję, albo nie komuś to sami jeśli chcemy ją wykonać. Tylko dzisiaj dopóki nie 

będzie tego rozstrzygnięcia, czy zrobi to Warszawa to pilnujmy, że ma to być wpisane w regionalny 

program. Bo jeśli nie zostanie ani tu, ani tu to po wszystkim. Czy to się rozstrzygnie do końca roku, 

myślę że się musi rozstrzygnąć i powinno, żeby była jasność jeszcze przed wyborami; kto to będzie 

robił, mniej więcej określenie czasookresu, za 2 lata nie wierzę, realna szansa to trzy, cztery lata  

i możliwa. I nie wierzę w tego typu opowieści, że jeszcze możemy drugi zjazd wybudować na 

drodze wojewódzkiej nigdy w takie bajki już nie uwierzę. Starosta podjął inicjatywę żeby można 

było z drogi wojewódzkiej 986 czyli tej przebiegającej Tuszyma zjechać i drogą techniczną 
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wjechać, ale wjechać na zjazd w Borku Wielkim. Jeśli ktoś mówi wybudujemy i drugi zjazd na tej 

drodze to są „gruszki na wierzbie”. Jeśli ma w zamyśle „zaklajstrować” sprawę niejednoznaczności 

inwestora tego łącznika, tego łącznika Ropczycko-Sędziszowskiego to trzeba patrzeć na to nieufnie. 

Jeśli to ktoś mówi żeby naobiecywać „gruszki na wierzbie” to niech obiecuje i pamiętajcie jak 

władza mówi zabierzemy to zabierze, jak mówi obiecujemy to tylko obiecuje. Proszę państwa 

przede mną jest pismo, które możecie sobie oglądnąć na stronie internetowej naszego urzędu,  

w którym zwróciliśmy się do Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 

mogliśmy się zwrócić do samorządu wojewódzkiego, bo to Biuro jest jednostką organizacyjną 

samorządu wojewódzkiego, marszałka, tak jak u nas jednostką organizacyjną jest Centrum Sportu, 

Biblioteka itd.. Biuro wyłożyło plan zagospodarowania przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego. Wyłożyło, przygotowało. I dobrze żeśmy zauważyli i natychmiast złożyliśmy 

jakby wniosek, uwagę do tego wyłożonego planu, że brakuje w nim zapisu w postaci opisu i kreski 

jako drogi łączącej zjazd Ropczycko-Sędziszowski z E4. W poprzednim planie obowiązującym od 

2000 roku do teraz jest taka kreska, myśmy się na nią powoływali jako Rada Miejska w Ropczycach 

i w Sędziszowie gdyśmy uchwalali plan miejscowy związany ze szczegółowym planem 

zagospodarowania, od kreski w prawo i w lewo tej z wojewódzkiego planu zagospodarowania 

przestrzennego malowaliśmy pas pod rezerwację tego łącznika. Jeśli w tym planie mimo naszych 

pism, moich rozmów z szefową tego zespołu nie przywrócą tego zapisu w opisie i rysunku to dla 

mnie oznacza, że to się wszystko obiecuje i tylko „gruszki na wierzbie”. I bardzo wtedy tych spraw 

wszystkich pilnuję. Oczywiście dopisałem też wniosek odnośnie zapisu zbiorników retencyjnych 

w Broniszowie, w Gliniku i w Borkach Chechelskich, pominąłem Glinik bo to mnie nie interesuje, 

Wielopole pozostawmy to im. Bo uważam, że jeśli się robi plan perspektywiczny a są tam wielkie 

inwestycje tak ważne i tak bardzo wpływające również na ten obszar przestrzenny, słownictwo  

z planowania przestrzennego, to nie może nie być tych dwóch inwestycji niezwykle ważnych,  

a może nawet największych w tym powiecie w tych latach zapisanych. Poczekam na zapis po 

wyłożeniu. Jest tak jak i u nas. Wykładamy plan szczegółowego zagospodarowania, jest wyłożony 

na 3 tygodnie. Mamy prawo jako obywatele zainteresowani iść i wyrazić swoje uwagi, stanowiska 

i to będzie rozpatrywane i albo przyjęte albo nie. Jak będzie przyjęte, pani kierownik po dyskusji 

dłuższej, telefonicznej, uznała, że chyba ma pan rację, a mamy rację i my i Sędziszów, dlatego że 

uchwaliliśmy szczegółowe plany. To jest odniesienie w naszych planach i musi znaleźć odniesienie 

w planie, który jest większy, ogólniejszy i to określa. Będzie jeszcze spotkanie w Urzędzie 

Marszałkowskim, debata na temat tego planu. Pojadę, zabiorę głos, będę się dopominał o te zapisy 

i zobaczymy jak to wyjdzie, jak zostanie uchwalony. Czy zostanie uchwalone i potwierdzone 

kolejny kroczek ku temu, że wszyscy mówią i myślą tak samo jak mówią. Bo zwykle jeśli 

wypowiadają się politycy to czasami jest tak, że mowa a działania nie zawsze idą idealnie w parze. 

Nie mam podstawy żeby dzisiaj podejrzewać o rozbieżności, ale dzisiaj jestem nauczony 

doświadczeniem; pilnujmy wszystkich spraw do końca jeśli są dla nas ważne i dla naszego 

środowiska. To tyle na temat mojej interpretacji. Powiem tak, że sprawy ważne jak u nas, na tej 

sali, ponadpolityczne, mówimy, głosujemy itd., nawet w tym zbieraniu podpisów jako presja to też 

mówiliśmy są tu podpisani w zarządzie tego komitetu i ludzie z PiS-u i ludzie z SLD i z PSL-u  

i pewnie tacy, którym nie chodzi o implikacje polityczne. Cel najważniejszy. Oglądam zdjęcie  

w „Reporterze”, widzę, że jest tam i wójt z Ostrowa ale po co zapraszać burmistrza Ropczyc, po 

co, mimo że, przecież to ja jestem autorem tych wystąpień i do ministerstwa i do marszałka jeśli 

chodzi o konwent wójtów i burmistrzów i różne sugestie. To się z niczego nie bierze. Koledzy 

przychodzą mają wszystko gotowe, podpisują, wszystko jest przygotowane itd.. Przyjeżdża wczoraj 

rano senator Pupa do nas do biura i pyta w pierwszym zdaniu coście tam ustalili u posła Moskala 

wczoraj z marszałkiem. Ja nic nie wiem. To co nie byłeś zaproszony. No nie godzien. No więc  

w tym wszystkim jest troszeczkę takiej polityczki, tego pogłaskajmy, tego szturchnijmy, uważam, 

że są sprawy polityczne gdzie  się będziemy różnić, trzeba się różnić i to jest słuszne. I są sprawy 

ponadpolityczne, które politycy określonej klasy powinni pokazywać tą klasę. My w tej samej 

sprawie i w innych ważniejszych zapraszamy i posła Moskala i senatora Pupę, na konwencie 

wójtów, burmistrzów i starosty każdy mógł mówić takie argumenty takie jakie chciał, mógł 
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podpisać, mógł nie, mógł dodać, nie różniłem nikogo z uwagi na jego sympatie polityczne. Na 

marginesie zaznaczam to, bo o tych sprawach też czasem powinno się mówić żeby pokazać 

rzeczywiste chęci i wolę i walczyć z hipokryzją, jeśli ona gdziekolwiek jest. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego. 

 

7. 

Przewodniczący Rady zamknął 51 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

 

Protokolanci:                         

mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach,  

mgr Bernadeta Cholewa – inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach.             

 

 

 

 

 

 

 


