Radny p. Andrzej Rachwał - co nam pozostało w tej chwili, przede wszystkim prosić państwa
o wzięcie pod uwagę tego wszystkiego co zawarliśmy w projekcie naszej uchwały, jak również
tego co pan burmistrz powiedział. Jestem gminnym prezesem ochotniczej straży pożarnej
i bezpośrednio dotyczyło nas to zdarzenie jakie miało miejsce w 2009 i 2010 roku. Widzieliście
państwo rozmiar tego na zdjęciach. Na pewno nie chcielibyśmy, żeby to się powtórzyło jeszcze
raz bo to było przeżycie w niektórych momentach tragiczne: zalane domy, potopione zwierzęta,
zalane pola. Straż pożarna z naszej strony mogę zagwarantować jest przygotowana na tego typu
zdarzenia. Mamy dodatkowy sprzęt, ponton, ratowników, wyszkolonych strażaków ale to nie
pomoże ludziom bo my możemy usunąć skutki ale profilaktyka to jest podstawa, żeby uniknąć
pewnych zdarzeń. Widzieliście państwo na załączonych obrazkach jak wygląda w tej chwili
rzeka. Można powiedzieć, że od pewnego czasu jest nierobione nic albo bardzo mało. Widać
jakie jest zarośnięte koryto rzeki, zwiększa na pewno ryzyko wystąpienia powodzi na naszym
terenie. Pamiętam co pan burmistrz powiedział bo ja też wielokrotnie zwracałem się, żeby
usunąć faszynę i zakrzewienia w obrębie Śródmieścia, jedna odpowiedź brzmiała co dla mnie
było szokiem, że w centrum miasta robimy pole faszyny, które wytniemy jak będziemy
potrzebowali do faszynowania brzegów. Bardzo bym państwa prosił, żebyście się za nami
wstawili, gdzie tylko możecie, spróbowali nam pomóc bo jest źle. Jeżeli dojdzie do następnej
powodzi to co jest uregulowane w tej chwili to jest za mało. Jeżeli jest jakakolwiek możliwość
prosiłbym, żeby rozpatrzeć możliwość projektowania. My ze swojej strony tak jak pan
burmistrz też powiedział możemy oferować jakąś pomoc ale w określonych możliwościach.
Mogę się najbardziej wypowiedzieć o Śródmieściu bo często ludzie się zwracają do mnie w tej
sprawie, żeby skończyć tą regulację. My możemy powiedzieć od samorządu, że będziemy się
starali zwiększyć przepustowość niektórych mostów. Pamiętam 2009 rok, kiedy most na 3 Maja
był o tak niskiej przepustowości, że zrobił zwrotkę wody, która poszła w stronę Checheł,
z powrotem na Super Sam i te tereny zalała ale z tego względu, że była za mała przepustowość
tego mostu. W tej chwili jest to dużo lepsze, poprawione. Mosty, które są w naszym zakresie
pan burmistrz podejrzewam też by zadeklarował, my jesteśmy w stanie w jakiś sposób,
w pewnym czasie przebudować ale bez państwa pomocy nie jesteśmy w stanie nic zrobić bo to
niestety nie w naszej kompetencji. Jeszcze raz w imieniu samorządu, naszych mieszkańców
zwracam się z gorącą prośbą i apelem, żeby państwo rozpatrzyli możliwość tego co zostało
przerwane bo ktoś to zaczął kiedyś robić, była decyzja środowiskowa wycofana, były projekty
wycofane, były pieniądze, przepadły. Mam nadzieję, że coś w tej sprawie się ruszy, bardzo
państwa proszę o to.
Radny p. Arkadiusz Kutkowski - panie burmistrzu bardzo dziękuję za zorganizowanie w takiej
formie, w takiej treści sesji naszej rady, za zaproszenie szacownych gości, za przypomnienie
wstrząsających wydarzeń, za udział gości. Mam nadzieję, że wśród zaproszonych gości
znajdzie się zrozumienie i potrzeba podjęcia pilnych prac związanych z ochroną
przeciwpowodziową miasta i gminy. Przed chwilą zobaczyliśmy wydarzenia, które ukazały
skutki, szkody wyrządzone w budynkach, mieniu, infrastrukturze, natomiast nie ukazały
tragedii ludzkiej, która została doznana trzykrotnie w 2009, dwa razy w 2010 roku. Tragedii,
którą do chwili obecnej trudno wymazać z pamięci. Wymaga wielu wyrzeczeń, wielu prac by
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ominąć skutki powodzi, by ominąć wydarzenia. Stąd apel i prośba tak pana burmistrza jak
i kolegi radnego do zarządu Wód Polskich, do Wojewody Podkarpackiego o podjęcie pilnych
prac związanych z zabezpieczeniami powodziowymi. To, że każda praca wykonana, mniejsza
czy większa o mniejszym nakładzie finansowym przynosi jakieś pozytywne skutki, zmniejsza
ryzyko chciałem wykazać w taki oto sposób. W 2011 roku z inicjatywy urzędu miasta została
przeprowadzona akcja wśród mieszkańców polegająca na usunięciu drzew rosnących w korycie
rzeki lub bardzo blisko koryta rzeki. Te prace wykonane społecznie, przy ogromnym nakładzie
pracy uchroniły nas w 2011 i 2015 przed kolejną powodzią. Każda praca, każde wykonanie
regulacji zbiornika, każde wykonanie zbiornika retencyjnego mniejszego czy większego,
o mniejszych czy większych kosztach pozwoli na uniknięcie w przyszłości powodzi. Troszkę
mam inne zdanie na temat zbiorników, choć w całej pełni popieram stanowisko pana burmistrza
ale wykonanie zbiornika retencyjnego, mokrego, suchego na małej powierzchni
kilkuhektarowej na pewno zmniejszyłoby zagrożenie przeciwpowodziowe. To nie będą takie
koszty jakie są projektowane, może mniejsze ale wykonane w możliwie krótkim okresie czasu.
Proszę w imieniu własnym, który był trzykrotnie zalany, w imieniu tysięcy mieszkańców
o podjęcie prac pilnych i działania w tym temacie.
Radna p. Genowefa Ciosek - reprezentuję miejscowość Niedźwiada i mieszkam przy samym
brzegu rzeki Niedźwiadki. Dawniej rzeka ta była pięknym ukształtowaniem naszego terenu.
Obecnie stała się rowem, który jest zamulony, zanieczyszczony, zaniżony, zakrzaczony. To
może nie jest z winy państwa ale musimy coś z tym zrobić. Stała się rowem, który jak wychodzi
burza straszy mieszkańców, którzy mieszkają wokół tej rzeki. Dołączam się do próśb kolegów,
którzy przede mną występowali ale mam prośbę, abyście nam państwo pomogli, chcieliśmy
wybudować dwa takie zbiorniki suche na terenie naszej miejscowości. Mam prośbę do pani
dyrektor, ażeby powiedziała czy można samemu zabezpieczać wały, dużo ludzi w swoim
zakresie zabezpiecza, podnosi wały ochronne przed zalaniem swoich posesji. Mam pytanie czy
są w przyszłości środki na zabezpieczenie brzegów rzeki dla mieszkańców, którzy mieszkają
przy rzece, gdyż było trochę zrobione, za to serdecznie w imieniu mieszkańców dziękuję ale
jeszcze dużo nam pozostało, żeby zabezpieczyć te brzegi.
Radna p. Teresa Rachwał - w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zwracam się z gorącą
prośbą do przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, aby
podjęte zostały prace związane z ochroną przeciwpowodziową poprzez usunięcie krzewów
i zarośli wzdłuż rzeki Wielopolki. Jestem mieszkanką osiedla Ropczyce-Chechły, rzeka
Wielopolka ma 20 km i 630 metrów a tylko 15% zostało wykonanych prac związanych
z regulacją. Te brzegi są zarośnięte i potrzebują tych prac, ponieważ woda podczas ulewnych
deszczy wzbiera, niesie ze sobą grube konary, które blokują brzegi. Pamiętamy tą sytuację,
przedstawione to zostało na tych fotografiach klęska powodzi sprzed 10 lat w 2009 i 2010 roku.
Mieszkańcy do tej pory to doskonale pamiętają, przy ulewnych deszczach, boją się, aby nie
powtórzyła się ta tragedia. Te prace są potrzebne, żebyśmy coś rozbili w tej kwestii, żeby dbać
o bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to temat, który jest bardzo potrzebny, dlatego zwracam
się z tą gorącą prośbą w imieniu naszych mieszkańców.
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Radna p. Maria Golenia - zwracam się z prośbą również w tym samy celu ze względu, że tutaj
były pokazane na slajdach tylko Łączki Kucharskie, Niedźwiada i najdalej idąca w stronę
Rzeszowa ulica Wyszyńskiego, natomiast Wielopolka dociąga całkowicie do gminy Ostrów,
gdzie jest położona i graniczy nasza miejscowość czyli Witkowice. Nas również nie oszczędziła
ta powódź, jest to płaski teren, również ziemia jest tam trochę inna i nie ma takiej
wchłanialności wody. Mimo, że tutaj były usunięte skutki powodzi w niektórych rejonach
naszej miejscowości woda stała jeszcze tydzień. Jeżeli chodzi o przepustowość, odkrzaczanie
ciągle mieszkańcy zgłaszają. My również zgłaszamy do gminy i oczywiście gmina kieruje
swoje sygnały dalej. Każdemu w pamięci pozostanie jak to wszystko wyglądało, żeby temu
przeciwdziałać, zróbmy co w naszej mocy.
Radny p. Kazimierz Mądro - wszyscy z moich kolegów podnoszą temat wyczyszczenia
Wielopolki i dopływów. Na pewno jest to konieczne. Również sprawa dopływów czyli rzeki
Niedźwiadki i Malanki. Rzeka Niedźwiadka w 50% zrobiła się rowem. Pamiętamy czasy, kiedy
były mosty jaka była odległość od powierzchni mostu do rzeki. Dzisiaj jest
o połowę mniejszy przepust pod tymi mostami. Myślę, że są to sprawy bieżące nie o tak dużych
wydatkach. Pracownicy Wód Polskich powinni pójść w teren i sprawdzić jak te rzeki
wyglądają. Nawet te odcinki które do tej pory zostały zrobione, zabezpieczone ale ta faszyna
jest dość pokaźnych rozmiarów, trzeba pracę, którą się wcześniej wykonało ocenić w tej chwili
jak ona wygląda, co trzeba poprawić. Myślę, że to jest sprawa bieżąca. Natomiast chciałbym
usłyszeć od państwa czy te koncepcje, które były do tej pory stworzone czy one
w ogóle już nie istnieją, czy jest w ogóle jakaś koncepcja. Powódź to jest zdarzenie nagłe
o dużym nasileniu deszczu. To co się dzieje na terenie gminy Wielopole, gminy Ropczyce
słyszymy od jakiegoś czasu, że są pewne konflikty, że nie można nic zrobić. Chciałbym
wiedzieć czy sprawa tych zbiorników retencyjnych jest możliwa, czy jest jakaś koncepcja,
jakieś opracowanie, czy będziemy tworzyć wszystko od nowa. Jeżeli będziemy tworzyć
wszystko od nowa oczekujemy na nowe koncepcje, nowe rozwiązania bo od tego chyba trzeba
byłoby zacząć, jeżeli mówimy o zabezpieczeniu powodziowym. Mówimy w tej chwili
o bieżącej obsłudze tych rzek ale mówmy też o tym zabezpieczeniu powodziowym przy
gwałtownych zdarzeniach w jaki sposób się mamy uchronić. Chciałbym od państwa usłyszeć
czy są jakieś na dzień dzisiejszy propozycje rozwiązań powodziowych.
Radny p. Piotr Raś - popieram pana radnego Mądro i panią Ciosek. Wielopole Skrzyńskie
opracowało jako urząd gminy zbiorniki nieduże. Czy my byśmy nie mogli jako urząd gminy
na naszym terenie są to Borki, Niedźwiada i Mała tego opracować. Pytanie do Polskich Wód
czy jest możliwość pozyskiwania kruszywa bo bardzo jest zamulona ta rzeka. Po 2009 roku
sprawdzając, która gmina była lepiej potraktowana, gmina Dębica była lepiej potraktowana.
Oglądając potok Bystra Gumniska - Braciejowa tam było wszystko zrobione, były
zabezpieczenia, było pogłębione. Zbiornik Niedźwiada - Broniszów dla mnie jest ta koncepcja
niezbyt wygodna dla naszych mieszkańców ze względów obwałowania. Czy by nie można tej
koncepcji zmienić. Żeby nie było powiedziane, że jestem przeciwny temu zbiornikowi, jestem
10

jak najbardziej za tym, tylko ta koncepcja według mnie jest niezbyt bezpieczna dla
mieszkańców Niedźwiady.
Pani Agnieszka Duszkiewicz – Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie. W imieniu pani doktor Małgorzaty Wajdy bardzo dziękuję za zaproszenie na
posiedzenie dzisiejszego spotkania. Wiemy jakie powódź stwarza zagrożenie dla mieszkańców,
dla życia, dla ich mienia a także dla całej infrastruktury technicznej zorganizowanej na terenie
miasta i gminy Ropczyce, dlatego jako nowa jednostka Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie będziemy kontynuować rozpoczęte działanie inwestycyjne przez ówczesny
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Jeżeli chodzi o stan
zaawansowania tych działań przygotowałam dla państwa krótką prezentację odnośnie
planowanych działań inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o prace utrzymaniowe część prezentacji
jest zaplanowana dla tego obszaru.
(Prezentacja multimedialna) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki
Wielopolki i jej dopływów zapewniających ochronę terenu miasta i gminy Ropczyce.
Jak państwu wiadomo nowa jednostka państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie kontynuuje i przejęła działania w dziedzinie gospodarki wodnej
uprzednio realizowane i wykonywane przez samorządowe jednostki organizacyjne. W 2015
roku została opracowana analiza programu inwestycji zlewni rzeki Wielopolki, która nakreśliła
i wskazała zakres zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w zlewni rzeki
Wielokpolka. Biuro Projektowe KV Projekty wykonało szereg prac, przede wszystkim pomiary
geodezyjne, analizę hydrologiczną dla przepływów o określonych prawdopodobieństwach,
wykonało i opracowało analizy hydrauliczne. Wyniki tych prac w postaci modelowania
hydraulicznego jednoznacznie wskazały na skuteczne działanie systemu siedmiu suchych
zbiorników przeciwpowodziowych o łącznej pojemności ponad 9,5 mln m3. Zbiorniki te
w postaci suchych zbiorników przeciwpowodziowych Rzegocin, Glinik, Broniszów, Góra
Ropczycka na potoku Budzisz oraz zbiorniki małe na dopływach z wód na prawym i lewym
dopływie potoku Budzisz zostały jako wyniki prac analizy programu inwestycyjnego
wprowadzone do planu zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym. Na terenie gminy
Ropczyce oraz Wielopole Skrzyńskie zaplanowano lokalizację trzech bardzo dużych suchych
zbiorników przeciwpowodziowych. Jest to zbiornik Glinik o pojemności ponad 2,25 mln m3
i powierzchni 110 ha, Broniszów w dolinie rzeki Wielopolki i po części rzeki Niedźwiadka
o pojemności 2,2 mln m3 oraz Rzegocin w dolinie rzeki Wielopolki o pojemności 2,2 mln m3
i powierzchni 66 ha. Kontynuacja tych prac ówczesnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych - została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej czyli
dokumentacji projektów budowlanych i wykonawczych dla zbiornika Broniszów i dla
zbiornika Glinik o łącznej wartości ponad 1 397 000 zł. Takie środki zostały zabezpieczone
w budżecie państwa. Projekty te stanowią od 1 stycznia 2018 roku zadanie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako zadania zawiązanego z zapewnieniem ochrony
przed powodzią. Przedmiotowe zbiorniki zostały wprowadzone do planów zarządzania ryzyka
powodziowego co oznacza, że ich wykonanie jest działaniem znaczącym i ma znaczący wpływ
na minimalizowanie ryzyka przeciwpowodziowego. Zrealizowanie tych inwestycji w sposób
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znaczący wpłynie na ochronę i poprawę bezpieczeństwa mienia gminy i miasta Ropczyce
w miejscowości Łączki Kucharskie, Niedźwiada, Okonin, Ropczyce, które szczególnie zostały
dotknięte powodziami z lat 2009, 2010. Rozwiązania projektowe dla dwóch zbiorników
suchych czyli Broniszów i Glinik o łącznej pojemności ponad 4,4 mln m3 - głównym ich
zadaniem jest przede wszystkim spłaszczanie fali powodziowej, zredukowanie przepływu
powodziowego. Przy działaniu tych trzech zbiorników czyli Rzegocin, Glinik, Broniszów jest
to wartość redukcji od 111,50 m3/s do bezpiecznego wynoszącego 19,5 m3/s. Jednostka
projektowa opracowująca dokumentację projektową jeszcze na zlecenie w 2017 roku do chwili
obecnej wykonała mapy do celów projektowych, wariantowanie lokalizacyjne
i technologiczne, które potwierdziło wykonane w 2015 roku analizy programu inwestycyjnego
zlewni Wielopolki. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji projektowej w postaci
dokumentacji geotechnicznej czyli opracowania przyrodniczego oraz raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
W 2016 roku mamy postanowienie RDOŚ-u, które stwierdziło obowiązek przeprowadzenia
pełnej oceny oddziaływania na środowisko czyli wykonywanie całego zakresu raportu
o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia. Sytuacja na tych zbiornikach jest dość skomplikowana
w związku z brakiem zgód właścicieli nieruchomości przede wszystkim na wejście
projektantów w celu wykonania m.in. badań geotechnicznych, realizacja prac w terminie
umownym może być w tym wypadku zagrożona. Mamy do czynienia z protestami oraz
blokadami właścicieli nieruchomości w trakcie wykonywania badań terenowych, które
uniemożliwiają skuteczną pracę maszyn wiertniczych. Ponadto jest silny opór w związku
z brakiem zgody tych mieszkańców z realizacją planowanej inwestycji w dolinie rzeki
Wielopolki. Część prac geotechnicznych została jednak wykonana i inwentaryzacja
przyrodnicza tak samo, dlatego planowany termin złożenia wniosku do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska wraz z raportem jest przewidziany zgodnie z umową w lipcu
2019 roku. W chwili obecnej część prac jest weryfikowana przez pracowników Wód Polskich
odnośnie tych materiałów, które zostały złożone do weryfikacji. Jeżeli chodzi o utrzymanie
i prace związane z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego
z gospodarką wodną na terenie miasta i gminy Ropczyce na bieżąco prowadzone są prace
utrzymaniowe, zapewniona jest prawidłowa eksploatacja urządzeń wodnych mających wpływ
na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. W zakresie utrzymania w pierwszej kolejności zostały
zaplanowane w tym roku prace związane z koszeniem skarp, wycinką drzew, remontem
budowli regulacyjnych, zapewnieniem drożności, koryt, cieków, zabudową powstałych wyrw
dennych i brzegowych. W 2018 roku na terenie gminy Ropczyce wykonano prace remontowe
oraz utrzymanie koryta rzeka Wielopolka na terenie miasta Ropczyce w miejscowości Chechły
na trzech odcinkach od 27 km do ponad 29 km, od 33 km do 33 km oraz od 38 km do ponad
38 km + 570. W ramach tych prac realizowano przede wszystkim koszenie skarp, wycinkę
zakrzaczeń, usunięcie zatorów oraz remont ubezpieczonych skarp wykonany w okresie od 30
listopada do 14 grudnia. W 2018 roku na potoku Gnojnica w miejscowości Gnojnica na odcinku
ponad 0,5 km na kwotę ponad 16 000 zł zostały wykonane prace remontowe oraz na rzece
Wielopolka w Ropczycach i w Łączkach Kucharskich na ponad 1,6 km na kwotę ponad 40 000
zł. Jeżeli chodzi o rok 2019 już w lutym br. mieliśmy do czynienia z usunięciem zatoru
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spowodowanego powalonymi drzewami oraz gałęziami na rzece Wielopolce w miejscowości
Okonin gmina Ropczyce. Koszt tych robót rozbiórkowych to ponad 5 000 zł. Jeżeli chodzi
o program realizacji zadań związanych z utrzymaniem obecnie mamy opracowaną
dokumentację projektową zapewniającą swobodny spływ wód oraz dotyczącą zniszczenia
istniejących ubezpieczeń na rzece Wielopolce w mieście Ropczyce i Łączki Kucharskie w km
od 27 do 29 300 czyli prawie cały odcinek miasta Ropczyce i od 42 do 43+504. Prace te będą
polegały na wykoszeniu skarp i lokalnie dna z wygrabianiem, częściowym wywozem,
wycinaniu zakrzaczeń z wywozem, oczyszczaniu ubezpieczeń z roślinności, namułu przy
stopniu betonowym, karczowanie pni z wywozem. Łączna wartość tych prac dotyczących
miasta Ropczyce i Łączek Kucharskich to ponad 35 000 zł. W roku bieżącym planowane są
również prace utrzymaniowe cieków Granice dopływ w Chechłach, dopływ Brzezówki,
dopływ Brzyzny, Łączek Kucharskich z Rzek, ze Stasiówki, Działów, Dębica oraz cieków na
działce 1425 w miejscowości Gnojnica, na działce 5208 w miejscowości Niedźwiada Malanka,
Niedźwiadka oraz Wielopolka. W 2019 roku na terenie miasta i gminy Ropczyce została ujęta
kwota ponad 450 000 zł obejmująca ok. 72 km cieków czyli prawie 100% urządzeń położonych
na terenie miasta i gminy Ropczyce.
Pan Krzysztof Gwizdak – przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu. Pozwolę
sobie odpowiedzieć na zadane dodatkowe pytania przez państwa radnych. Pierwsza rzecz
dotyczyła budowy małych zbiorników. W tej chwili Wody Polskie pracują nad dwoma
strategicznymi programami. Pierwszy to plan przeciwdziałania skutkom suszy. Na przełomie
stycznia i marca tego roku każda z gmin dostała ankietę do wypełnienia. Tutaj można zgłaszać
jeżeli macie państwo propozycje budowy zbiorników retencyjnych czy innych urządzeń, które
zwiększą dyspozycyjne zasoby wodne. Równolegle jest też w skali całej Polski opracowany
plan rozwoju retencji. Wydaje mi się, że te dwa programy są dobrym miejscem, gdzie można
zgłaszać wszelkie propozycje budowy zbiorników. Pojawiły się tu kwestie, kiedy wznowimy
prace związane z budową zbiorników przeciwpowodziowych. Mamy podpisaną umowę
z wykonawcą na niemal 1,5 mln zł. Prace tak naprawdę nie zostały przerwane. Chciałbym
przybliżyć skąd się wzięły pewne opóźnienia. Była mowa o programie pana Millera tzw.
programie górnej Wisły w którym te zbiorniki były zgłoszone. Komisja europejska stwierdziła,
że tego typu program jak program górnej Wisły nie jest zgodny, dlatego został wygaszony.
Jesteśmy zobligowani do szanowania postanowień dyrektywy powodziowej i ramowej
dyrektywy wodnej. Te dyrektywy wymusiły na przestrzeni lat 2014 – 2015 zawieszenie. Była
opracowana koncepcja, realizowaliśmy ją, przygotowaliśmy materiały do decyzji
środowiskowej i niestety konieczność wdrożenia postanowień dyrektyw spowodowała to, że
w skali całej Polski musiał powstać taki dokument jak plan zarządzania ryzykiem
powodziowym. Żeby ten plan opracować opracowywaliśmy na przestrzeni lat 2014-2015
analizę programów inwestycyjnych. Był jeden wzorzec w jaki sposób w skali całej Polski
należy wykonywać modelowanie hydrauliczne. To właśnie zostało wykonane przez firmę KV
Projekty i to modelowanie spowodowało, że pojawiło się siedem zbiorników i w tym
dokumencie zostały zmienione niektóre parametry: wysokość korony, pojemności, objętości.
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W związku z tym musieliśmy wycofać z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2016
roku nasze wnioski. Musieliśmy dostosować już do parametrów, które wynikały z analizy
programu inwestycyjnego a finalnie zostały ujęte w planie zarządzania ryzykiem
powodziowym. To jest dokument przyjęty rozporządzeniem rady ministrów w 2016 roku
i zgodnie z tym krajowym dokumentem realizujemy w tej chwili budowę tych zbiorników.
Pani Agnieszka Duszkiewicz – kolega tu przekazał założenia odnośnie budowy tych
zbiorników, zostały włączone do pzrp. Odpowiadając na pytanie pani radnej - zmiana
lokalizacji tego zbiornika nie wchodzi tutaj za bardzo w grę tylko uszczegółowienie
ewentualnych rozwiązań technicznych na etapie dokumentacji projektowej. Konkretne
lokalizacje wynikają z przeprowadzonego modelowania, które było poprzedzone przekrojami
geodezyjnymi w terenie.
Radna p. Genowefa Ciosek - nam chodzi o zbiornik, który dotyczy tylko naszej miejscowości.
Prosimy, żeby doradzić nam jak to zrobić. Mamy jeszcze dwa dopływy z Możybobu i z Rzek
które nas jako Niedźwiadę zalewają podczas burz, dużych opadów. Chodzi o suche zbiorniki
dotyczące tylko naszej miejscowości.
Pani Agnieszka Duszkiewicz - na pewno musi to być poprzedzone jakimiś analizami, jakimiś
rozwiązaniami koncepcyjnymi. Będzie rozpoczęta aktualizacja pzrp i to jest bardzo dobry
moment, żeby włączyć te zadania jako propozycje.
Radny p. Andrzej Rachwał - pytanie do pani dyrektor, kiedy będą rozpoczęte prace
konserwatorskie na długości 72 km. Jest już w tej chwili maj, nie widzimy, żeby się cokolwiek
działo. Co ewentualnie by się stało jeżeli nie uzyskalibyście państwo decyzji środowiskowej,
o czym pani dyrektor wspominała, że prowadzone prace są blokowane. Jeżeli by się nie udało
co wtedy z tymi zbiornikami, czy jest możliwość zastosowania wyjątkowo specustawy
środowiskowej czy coś takiego istnieje, żeby te zbiorniki powstały.
Pani Agnieszka Duszkiewicz - myślę, że na tym etapie nie możemy mówić o specustawie
środowiskowej bo takiej na razie nie ma. Na pewno będziemy kontynuować realizację tych
zadań inwestycyjnych. Musimy znaleźć takie rozwiązania, które nam pozwolą to kontynuować.
Część prac geodezyjnych, geotechnicznych została już wykonana. Wszystko zależy od tego jak
później ktoś będzie procedował postępowanie administracyjne i czy uzna nasze argumenty jako
ważniejsze.
Pan Piort Furtak - przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jestem kierownikiem nadzoru wodnego w Ropczycach, na mnie spoczywa obowiązek
utrzymywania tych cieków, które są. W tym roku dostaliśmy już pieniądze, pierwsze 200 000
zł na prace konserwacyjne, dokumentacje są już zrobione więc lada dzień ukarzą się przetargi,
chodzi w pierwszej kolejności o Wielopolkę, o następne pieniądze zawnioskowaliśmy. Co do
wycinki drzew czy koszenia traw są okresy ochronne, skarpy możemy kosić w potoku po 15
sierpnia, tak przepisy mówią. Będziemy się starali, żeby to zrobić wcześniej wystąpimy do
RDOŚ-u o zgodę, przynajmniej na terenie miasta Ropczyc, żeby nie kosić tak późno, rozpocząć
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w lipcu bądź w czerwcu. Mam też prośbę do państwa korzystając z tego, że są wszyscy państwo
radni, sołtysi, żeby na zebraniach wiejskich poprosić mieszkańców, żeby kosząc trawę nie
wysypywali tej trawy na nasze skarpy do potoku, liści, popiołów. Potem powstają wyrw, zatory,
niczemu to dobremu nie służy. Bardzo bym prosił, żeby taki apel do mieszkańców wystosować.
Radny p. Kazimierz Mądro – mam jedno pytanie do pani dyrektor odnosząc się do pytania
koleżanki o umieszczenie dodatkowych zbiorników suchych na danym terenie. Ja
zrozumiałem, że pani mówiła, że jest możliwość zgłoszenia takich terenów, gdzie można takie
zbiorniki umiejscowić małym kosztem, że względu na ukształtowanie terenu. My na terenie
naszej miejscowości mamy taki przegląd zrobiony, mamy wskazane miejsca, gdzie można by
to zrobić. Sama rzeka Niedźwiadka nie jest taka groźna jak te dopływy. Położenie Niedźwiady
jest w kształcie niecki, wszystkie dopływy kierują się do rzeki Niedźwiadki. Są dopływ, które
powodują duże spustoszenie. Jeżeli jest możliwość przedstawienia koncepcji, w jaki sposób to
możemy zrobić. Jeżeli pani podpowiedziałaby nam, gdzie i z kim o tym rozmawiać, gdzie takie
projekty zgłaszać.
Pani Agnieszka Duszkiewicz - prace nad aktualizacją planu zarządzania ryzykiem
powodziowym jeszcze się nie zaczęły, natomiast w niedługim czasie zostanie opublikowane
ogłoszenie o wyborze wykonawcy tego planu. Po tym prawdopodobnie będzie etap ankiety
i konsultacji społecznych. Będą mieli państwo, nie tylko my jako RZGW ale też pozostałe
jednostki możliwość zgłoszenia swoich potrzeb w zakresie różnych działań zabezpieczających
przed powodzią. Mamy na uwadze, że na tym etapie będzie wykonywane również modelowanie
hydrauliczne, które pokaże czy jest zasadność budowy tych zbiorników czy nie, więc nie tylko
państwa analiza i państwa propozycja włączenia, to będzie potwierdzone na etapie samego
planu zarządzania ryzkiem powodziowym.
Pan Piort Furtak odnośnie budowy wałów we własnym zakresie wyjaśnił, że nie można
podnosić terenu przy rzekach we własnym zakresie, trzeba mieć na to pozwolenie wodoprawne. Tak samo z poborem kruszywa z koryt potoków, też wymaga to pozwolenia wodnoprawnego.
Pan Bolesław Bujak – chciałbym podziękować pani dyrektor wraz z kierownikami za przyjęcie
zaproszenia na naszą sesję, za założone informacje. Z ubolewaniem zauważam, że nie wszyscy,
którzy mogliby nas wspierać w tej trosce o przyspieszenie prac związanych z zabezpieczeniem
przyjęli zaproszenie na naszą sesję ale sądzę, że ta dyskusja dzisiaj bardzo dynamiczna, żywa,
pełna emocji osób, które osobiście przeżyły problemy z zalaniem swoich domostw, sąsiadów
spowoduje, że państwo jako dyrekcja Polskich Wód oddział w Rzeszowie przekażą te nasze
uwagi, spostrzeżenia i tą naszą determinację w dochodzeniu do gotowych projektów. Obawiam
się, że lokalna społeczność miasta i gminy Ropczyce czy również powiatu w pewnym
momencie zechce nas wszystkich rozliczyć z braku skutecznych działań, jeżeli coś tragicznego
by się zdarzyło. Wszyscy mamy wiele serca do tych prac o których informujemy, mówimy
profilaktycznych i zabezpieczających ale 10 lat od tych tragicznych sytuacji 2009 i 2010 roku
nie możemy zapewnić społeczeństwa, że po dekadzie lat zagrożenia nie ma, że
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spowodowaliśmy takie działania, że są wykonane projekty, które by mieszkańców Ropczyc
zabezpieczyły przed tragedią nawalnych opadów 2009 czy 2010 roku. To jest moja troska czy
znów kolejne 5 lat nie przedyskutujemy wokół tego, czy jeden sołtys się zgadza a drugi nie
zgadza bo w liczbie mnogiej widziałem zapis, że jednostki samorządowe nie wyrażają zgody,
w dorzeczu Wielopolki to jest gmina Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce. Sformułowanie
w liczbie mnogiej rozumiem, że odnosi się jeszcze do innego samorządu niż samorząd
Wielopole bo wiem, że być może w samorządzie wielopolskim brakuje argumentacji
przekonujących radnych i organ wykonawczy tej gminy do wspierania działań waszego
przedsiębiorstwa w kierunku zbliżania się do uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej czy
projektu technicznego czy przekonania miejscowej ludności, że te zbiorniki byłyby suche, że
musi być wykonane to zabezpieczenie. Ostatnie 10 lat wskazują, że gdyby przynajmniej jeden
z tych zbiorników suchych w dorzeczu Wielopolki we wspomnianych miejscowościach był to
i tak rolnicy przez 10 lat korzystaliby ze swoich pól, łąk nikomu by się nic nie stało, być może
mieliby jakieś pieniądze za w pewnym sensie dzierżawę wieczystą przez przedsiębiorstwo. My
mieszkańcy Ropczyc, Checheł, Witkowic, Pietrzejowej czulibyśmy się pewniejsi. Pytanie jak
doprowadzić do skutecznych końcowych projektów, na koniec pozwolenie na budowę w takim
terminie, który pozwoliłby zbudować montaż finansowy do tych inwestycji dlatego, że ja
widzę, że środki państwowe są znikome, jeżeli chodzi o zabezpieczenia profilaktyczne, te
zabezpieczenia, które nazywamy konserwacją, czy regulacją. Wspomniana kwota, którą
przeznaczamy w najbliższym okresie 35 000 zł dla Ropczyc i Łączek jest to kwota żadna na
dzisiejsze czasy. Rozumiem, że jest propozycja 45 000 zł na cały rok dla dorzecza Wielopolki
przez naszą całą gminę, to jest już jakaś kwota ale znając wyniki przetargów w dzisiejszych
czasach kwota 450 000 zł to jest też żadna kwota, żeby bezpiecznie wykonać regulację
niezbędną na tych odcinkach o którą wnoszą mieszkańcy. Trzeba to zrobić dopóki nie będzie
tych poważnych projektów wykonanych fizycznie. Wobec powyższego wciąż prosimy o to,
żeby argumenty ze strony Polskich Wód w Rzeszowie do dyrekcji i do rządu były bardziej
przekonywujące, aby te kwoty podwoić. Mieszkańcy nie wybaczą nam jeżeli coś się zdarzy
w którymś roku a my jesteśmy najbliżej tych ludzi. My znamy te olbrzymie emocje, które
dzisiaj były wypowiedziane tylko w niewielkim stopniu ludzi, którzy przeżyli tą sytuację i ich
obaw. Stąd nasza prośba, determinacja i projekt uchwały, który jest przygotowany. On jest
bardzo wyważony, był uzgodniony z panią dyrektor, chcemy tu tylko deklarować pomoc,
współpracę i przekonywanie mieszkańców, że coś co jest konieczne wybudowane być musi.
Ubolewam, że po drugiej stronie w naszej sąsiedniej gminie w górnym dorzeczu takiej
świadomości do końca nie ma po stronie władz. Jeszcze raz dziękuję za przyjazd, za
wyjaśnienia, za informacje, jeszcze raz uprzejmie prosimy, aby poszukiwać możliwości
finansowych do tych rozwiązań codziennych do czasu dopóki nie uda się nam w przyszłości
wybudować tych poważnych zabezpieczeń.
Pani Agnieszka Duszkiewicz – jak najbardziej zgadzam się z wypowiedzią pana burmistrza.
Nadal będziemy wnioskować o zabezpieczenie dodatkowych środków na prace doraźne,
konserwacyjne na terenie gminy i miasta Ropczyce. Jeżeli chodzi o realizację zadań
inwestycyjnych będziemy dążyć do tego, żeby jakoś rozwiązać ten problem ale niestety
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spotykaliśmy się i będziemy się pewnie spotykać z oporem mieszkańców gminy Wielopole
Skrzyńskie. Mam nadzieję, że te działania, które do tej pory zostały poczynione, prace które
zostały wykonane znajdą skutek, jeżeli chodzi o wydanie decyzji środowiskowej, później
realizację poszczególnych dokumentacji projektowych i decyzji administracyjnych. Liczymy
na wsparcie państwa i całej rady odnośnie poparcia tych projektów i wsparcia Wód Polskich
w dążeniu do realizacji tych zbiorników.
Radny p. Kazimierz Mądro - chciałem przekazać jedną informację, rozmawiałem z panem
posłem Kazimierzem Moskalem, który bardzo dziękuje za zaproszenie na dzisiejszą sesję, nie
mógł być. Ten temat bardzo dobrze zna, uczestniczył w różnych spotkaniach środowiskowych
na temat zagrożeń powodziowych. Przekażę mu wszystkie informacje. Myślę, że jeżeli będzie
taka potrzeba pomoże ze swojej strony.
Przewodniczący Rady podsumował, że zwieńczeniem tej debaty będzie uchwała. Następnie
przedstawił jej treść: Uchwała Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wznowienia
prac związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce: na podstawie art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska w Ropczycach uchwala,
co następuje: Rada Miejska w Ropczycach wnosi do Wojewody Podkarpackiego i Prezesa
Zarządu Wód Polskich o wznowienie prac związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy
Ropczyce.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie wznowienia prac związanych z ochroną
przeciwpowodziową gminy Ropczyce przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się 0.
Przewodniczący Rady podziękował zaproszonym gościom za przybycie. Prosił w imieniu rady
miejskiej i swoim o uwzględnienie wszystkich postulatów. Na radnych wybranych z tego
środowiska ciąży odpowiedzialność mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Należy robić wszystko, połączyć siły dla naszych mieszkańców, naszego środowiska, dla naszej
małej ojczyzny jaką jest miasto i gmina Ropczyce.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach – czas trwania przerwy ok. 10 minut.
Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie.
4.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 8 sesji Rady Miejskiej
w Ropczycach. Nie zgłoszono uwag.
Protokół z 8 sesji został przyjęty, przy: za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
5.
5.1 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Ropczycach – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – p. Józef Krzych.
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Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie, do zasobu nieruchomości, lokalu mieszkalnego
nr 52 usytuowanego w budynku mieszkalnym w Ropczycach przy ul. Udzieli 6, znajdującego
się na parterze, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, o powierzchni
użytkowej 36,60 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 5,19 m2, wraz z udziałem
wynoszącym 4179/401632 części we współwłasności nieruchomości wspólnej tj. gruncie
oznaczonym w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce, jako działka ewidencyjna nr
2351/343 o powierzchni ogólnej 32 ary 90 m2 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Lokal
mieszkalny stanowi własność osoby fizycznej, która wyraziła wolę przekazania tego lokalu na
rzecz Gminy Ropczyce.
Radny p. Zenon Charchut – Przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju
gospodarczego poinformował o pozytywnej opinii ww. Komisji z posiedzenia w dniu 30
kwietnia 2019 r. odnośnie 4 projektów uchwał przedłożonych na 9 sesję rady miejskiej tj.: 5.1,
5.2., 5.3. i 5.4.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego
w Ropczycach przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.2 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Ropczycach Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – p. Józef Krzych.
Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie, w rozliczeniu opłaty adiacenckiej wynikającej
z dokonanego scalenia i podziału nieruchomości, do zasobu nieruchomości, nieruchomości
gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce, jako działka
ewidencyjna nr 3111 o powierzchni ogólnej 9 arów 82 m2, objętej księgą wieczystą nr 58971/8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z dokonaniem scalenia i podziału
nieruchomości w Ropczycach przy ul. Skorodeckiego osoby, które otrzymały nowe
nieruchomości w wyniku scalenia i podziału, są zobowiązane do wniesienia na rzecz Gminy
Ropczyce opłat adiacenckich od wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości
nieruchomości dotychczas posiadanych. Uczestnicy (współwłaściciele) scalenia i podziału
otrzymali w nowych działkach nadwyżkę należnej powierzchni gruntu tj. powierzchni
dotychczasowej nieruchomości, pomniejszonej o powierzchnię niezbędną do wydzielenia
działek gruntu pod nowe drogi lub pod poszerzenie dróg istniejących.
Zgodnie z art.105 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nie ma możliwości
przydzielenia nieruchomości o powierzchni w pełni równoważnej, za różnicę powierzchni
dokonuje się odpowiednich dopłat w gotówce. W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości
z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą,
prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku scalenia i podziału. Nabycie przez Gminę
Ropczyce działki nr 3111 pozwoli na rozliczenie się uczestnika scalenia z Gminą Ropczyce
w zakresie opłaty adiacenckiej oraz otrzymanej nadwyżki powierzchni w nowych działkach.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji do tego projektu uchwały była już
przedstawiona.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
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Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w Ropczycach
przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.3 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Ropczycach, dz. 1933/8 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska – p. Józef Krzych.
Projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Ropczyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu
Ropczyce, jako działka ewidencyjna nr 1933/8 o powierzchni ogólnej 13 arów 78 m2. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przedmiotowa nieruchomość położona jest poza
obwodnicą, obecnie wykorzystywana jest jako grunt rolny, a Gmina Ropczyce nie planuje
wykorzystać tej działki do realizacji zadań własnych. Nabyciem nieruchomości zainteresowana
jest osoba, która w pobliżu posiada swoją nieruchomość.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Ropczycach, dz. 1933/8 przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.4 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Ropczycach, dz. 223/2 i 239/4 – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska – p. Józef Krzych.
Projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej
o powierzchni 12 arów 55 m2, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów w obrębie Ropczyce, jako działki ewidencyjne nr nr: 223/2 o powierzchni
ogólnej 10 arów 77 m2 i 239/4 o powierzchni ogólnej 1 ar 78 m2. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Przemysłowej, obecnie
wykorzystywana jest jako grunt rolny, a Gmina Ropczyce nie planuje wykorzystać tej działki
do realizacji zadań własnych. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona na cele usługowo-produkcyjne. Nabyciem
nieruchomości zainteresowana jest osoba, której nieruchomość bezpośrednio przylega do
działek objętych projektem uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji do tego projektu uchwały była już
przedstawiona.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Ropczycach, dz. 223/2 i 239/4 przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.5 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programów działalności i planu
pracy na 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach – Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach – p. Renata Kasprzycka.
Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia programów działalności i planu pracy na 2019 rok
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach. Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie
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środowiskowych domów samopomocy wprowadziło określenie niepełnosprawność
intelektualna w miejsce upośledzenia umysłowego a także nowy trening umiejętności
komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów
porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej. Zmiany te
zostały wprowadzone do programów działalności i planu pracy. Wszystkie zapisy są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów
samopomocy programy działalności i plan pracy opracowuje się w uzgodnieniu z wojewodą,
następnie są one zatwierdzane przez jednostkę prowadzącą. W związku z tym, że otrzymaliśmy
zatwierdzenie programów działalności i planu pracy przez Wojewodę Podkarpackiego
dzisiejsza sesja jest najbliższą na której mogą zostać zatwierdzone przez Wysoką Radę.
Radny p. Andrzej Rachwał – Przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego
poinformował o pozytywnej opinii ww. Komisji z posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2019 r.
odnośnie projektu uchwały 5.5.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia programów działalności
i planu pracy na 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach przy: za – 19
głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.6 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Ropczyc" Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Rozwoju – p. Teresa Kiepiel.
Rada Miejska w Ropczycach, uchwala co następuje: Przyznaje się tytuł „Zasłużony dla
Ropczyc” księdzu Leopoldowi Kordasowi, proboszczowi parafii pw. Św. Barbary
w Ropczycach, kapelanowi powiatowemu Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
dziekanowi dekanatu ropczyckiego. Państwo radni dostaliście uzasadnienie w sprawie
przyznania tego tytułu. Tytuł ten jest przyznawany przez radę miejską od 2013 roku. Przyznaje
się go za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej, społecznej, gospodarczej,
edukacyjno-kulturalnej lub sportowej. Może być ten tytuł przyznany osobie fizycznej lub
instytucji i organizacji społecznej, osobie prawnej lub innym jednostkom organizacyjnym. Oba
wnioski dotyczące tytułu Zasłużony tego, który jest przedmiotem uchwały i następnej uzyskały
pozytywną opinię kapituły. Posiedzenie odbyło się 24 kwietnia 2019 roku.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Ropczyc"
przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.7 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Ropczyc" Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Rozwoju – p. Teresa Kiepiel.
Uchwała dotyczy również przyznania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”. Przyznaje się tytuł
„Zasłużony dla Ropczyc” panu Andrzejowi Żyliczowi, żołnierzowi Batalionów Chłopskich
i Armii Krajowej, kapitanowi w stanie spoczynku, prezesowi Światowego Związku Żołnierzy
AK Koło w Ropczycach, nauczycielowi akademickiemu i autorowi wielu publikacji
z dziedziny budowy okrętów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Ropczyc"
przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.8 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr LV/537/18 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/385/09 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek
Oświatowych – p. Stanisław Mazur.
Proponowana uchwała dotyczy zmiany uchwały własnej Nr LV/537/18 z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniającej uchwałę Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
nauczycieli. W uchwale własnej wcześniej wymienionej zmienia się treść § 1 ust. 2 w ten
sposób, że: w okresie od wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31.12.2019 r. otrzymuje
on brzmienie: „Dodatek motywacyjny przyznawany jest na następujące okresy: od 01.01. ….do
31.05. …., od 01.06. … do 31.08. … od 01.09. …. do 31.12. … w wysokości od 2% do 20%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela w danej szkole”. Począwszy od dnia 01.01.2020 r.
otrzymuje on brzmienie: „Dodatek motywacyjny przyznawany jest na następujące okresy: od
01.01. … do 31.08., … od 01.09. …. do 31.12. … w wysokości od 2% do 20% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela w danej szkole”. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ropczyc. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Informuję również, że mamy pozytywną opinię i uzgodnienie obu nauczycielskich związków
zawodowych w sprawie tej uchwały. Uchwalenie proponowanej uchwały podyktowane jest
potrzebą zwiększenia dodatku motywacyjnego od miesiąca czerwca br. w celu dodatkowego
motywowania przez dyrektorów szkół nauczycieli do pełnej realizacji programu nauczania.
Taki dodatek motywacyjny był zaplanowany w regulaminie w 2009 roku, był przyznawany
wtedy na 3 okresy w ciągu roku, żeby nie tworzyć zbyt dużej papierologii zamiast trzech
okresów w 2018 roku odjęto uchwałę, że będą to dwa okresy. Z tego powodu wprowadza się
dwa okresy dodatku motywacyjnego.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr LV/537/18
Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/385/09
Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego
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wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego
funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli przy: za – 19
głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.9 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019
rok – Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
Projekt dotyczy zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2019 rok. W projekcie uchwały
wprowadza się zwiększone dochody o kwotę 205 889,67 zł. Na kwotę tą składa się 43 394,22
zł, są to między innymi wypracowane środki przez placówki oświatowe w ramach otrzymanego
odszkodowania z PZU na podstawie złożonych wniosków. Chodzi o przeznaczenie tych
środków na naprawę uszkodzonych przez ostatnie wichury np. rynien na poszczególnych
placówkach oświatowych. Kwota 162 495,45 zł jest to kwota jaką otrzymała szkoła
podstawowa w Brzezówce na wprowadzenie projektu Przedszkole na dobry strat w ramach
dofinansowania. Projekt ten będzie realizowany od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020.
28 000 zł - udział własny gminy Ropczyce. W tabeli nr 1 według klasyfikacji budżetowej są
przedstawione poszczególne kwoty. Tabela nr 2 przedstawia wydatkowanie tych środków
zgodnie z klasyfikacją budżetową. Projekt uchwały zakłada również zwiększone wydatki
budżetu o kwotę 1 506 500 zł. Środki te zwiększające wydatki pochodzą z planowanego
deficytu gminy Ropczyce również w tej wysokości, których źródłem są ustalone środki wolne
z 2018 roku. W tabeli nr 3 poszczególne środki są wprowadzone a będą przeznaczone między
innymi na wyposażenie hali szkoły podstawowej w Ropczycach kwota 77 000 zł, na
realizowane zadanie Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Ropczyce kwota 150 000 zł, na
nowe zadanie Utworzenie otwartych stref aktywności wraz z parkingiem w Niedźwiadzie
Górnej kwota 20 000 zł, na wyposażenie budowanej szkoły w Brzezówce 50 000 zł, remonty
dróg ogółem, gdzie do wysokości całkowitych uzyskanych remontów potrzeba jeszcze
doposażyć kwotę 400 000 zł, na budowę nowych punktów oświetleniowych 200 000 zł,
wykupy gruntów na różne cele 150 000 zł, na konieczny remont przeprowadzony w budynku
rotacyjnym w Ropczycach 50 000 zł, na zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego
parkowania 45 000 zł i kwota 150 000 zł na budowę drogi gminnej do szkoły podstawowej
w Brzezówce. Również w projekcie uchwały przesuwa się wydatki według klasyfikacji
budżetowej o kwotę 35 175,67 zł. Są to przesunięcia pomiędzy realizacją zadań
w placówkach oświatowych i zabezpieczenie wkładu własnego gminy Ropczyce na projekt
Przedszkole na dobry strat w szkole podstawowej w Brzezówce. W tabeli nr 5 jest
przedstawiona klasyfikacja według tych wydatków.
Radny p. Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o pozytywnej
opinii ww. Komisji z posiedzenia w dniu 30 kwietnia odnośnie 3 projektów uchwał tj.: 5.9. 5.10
i 5.11.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
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Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na
2019 rok przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.10 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
Projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. Na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i w związku z wszelkimi zmianami jakie
zostały dokonane w ostatnim okresie dokonuje się zmian w wersji tabelarycznej wieloletniej
prognozy finansowej w załączniku nr 1 uwzględniającym przesunięcia wydatków, zwiększone
dochody, również wprowadzone przychody, które wcześniej zostały podjęte przez Wysoką
Radę w uchwale. Załącznik nr 2 dotyczący przedsięwzięć jest dalej u nas załącznikiem
zerowym. W objaśnieniach szczegółowo rozpisane są dodatkowe zmiany plus opisane
wskaźniki, które dopuszczają prowadzenie gospodarki finansowej gminy Ropczyce.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji do tego projektu uchwały była już
przedstawiona.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ropczyce przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.11 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku – Skarbnik Gminy –
p. Beata Malec.
Projekt dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku. Na podstawie przepisów o finansach publicznych oraz
uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr IV/34/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie
budżetu Gminy Ropczyce na 2019 rok zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie
4 510 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe Gminy Ropczyce. Spłata
planowanego kredytu nastąpi w latach 2020-2026. Wybór banku zostanie dokonany zgodnie
z przepisami ustawy zamówień publicznych. Projekt uchwały upoważnia burmistrza do
podpisania umowy z bankiem wyłonionym w trybie zapytania oraz upoważnia burmistrza
Ropczyc do podpisania weksla in blanco w sprawie zabezpieczenia kredytu. Okres
zabezpieczenia również będzie opiewał na okres spłaty czyli na lata 2020-2026. Zaciągnięcie
kredytu długoterminowego jest podyktowane wcześniej podjętą przez Wysoką Radę uchwałą
w sprawie budżetu gminy Ropczyce. Kredyt ten był zabezpieczony w paragrafach dotyczących
przychodów budżetu i określenia limitu kredytów na 2019 rok.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku przy: za – 18 głosów,
przeciw – 0, wstrzymujących się - 1.
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