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Burmistrz p. Bolesław Bujak - Chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyliście
w obchodach święta narodowego 3 Maja. To był zbiór kilku dni w których były propozycje
różnych spotkań. Ale najważniejsze to święto narodowe, święto obchodów 228 rocznicy
Konstytucji 3 Maja. Samorząd powinien dawać przykład przede wszystkim młodzieży
szkolnej. Dziękuję na ręce pana dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, że liczne
przedstawicielstwa szkół uczestniczyły ze sztandarami, z zespołami, harcerze. Dziękuję
również druhom strażakom bo chcieliśmy też podkreślić tym świętem, spotkaniem, szacunek i
uznanie dla sformalizowanych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, za służbę na rzecz
mieszkańców. Dziękuję instytucjom, które przygotowały to święto, a więc Centrum Kultury,
współpracownikom w Urzędzie Miejskim oraz dyrekcji, nauczycielom i młodzieży ze szkoły
podstawowej Niedźwiada Górna bo ta szkoła została poproszona o przygotowanie programu
artystycznego dla podkreślenia części patriotycznej. Podkreślam jeszcze raz zasługi
wszystkich, którzy przygotowali te uroczystości. I zapraszam do uroczystości sportoworekreacyjnych, w najbliższą niedzielę bo dyrektor Centrum Sportu z niedzieli wczorajszej
deszczowej, chłodnej, przeniósł imprezy sportowo-rekreacyjne, które miały się odbyć na
stadionie w ramach oprawy święta narodowego, na najbliższą niedzielę. Dziękuję Zarządowi
Klubu Błękitnych, który organizując mecz piłki nożnej IV ligi Błękitni – Karpaty, w ramach
świąt majowych przygotował propozycję dla dzieci, młodzieży, dorosłych, było sporo
dzieciaków, młodzieży, z radością korzystali z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. I
zwycięstwo, za które dziękujemy, zarządowi, prezesowi klubu Błękitnych i dyrektorowi
Centrum Sportu bo jest również rozliczany za tego typu wyniki, największych zespołów
sportowych jeżeli chodzi o gry drużynowe.
W okresie ostatniego miesiąca nie było nadzwyczajnych spraw, o których powinienem
informować, ale te, które są codzienną pracą urzędu, jednostek organizacyjnych, spółek.
Zaczynając, od kwestii dróg, to jest infrastruktura najbardziej wrażliwa, mieszkańcy po zimie
chcą aby jak najszybciej była poprawiona. Po przetargach, po podpisanych umowach firmy
wykonawcze weszły na remonty dróg i ulic – remonty cząstkowe, jak również na
poważniejsze remonty – likwidacja przełomów. Niepogoda trochę powstrzymuje. Mam
nadzieję, że gdy się poprawi, bardziej intensywnie remonty zostaną przeprowadzone. Na czas
świąt staraliśmy się namalować znaki poziome i poprawić pionowe, to zostało na czas
zrobione, na drogach, ulicach gminnych i powiatowych za co zarządowi powiatowemu,
staroście, wydziałowi dróg, dziękuję. Miasto na czas świąt było dobrze przygotowane, czyste,
co trzeba było wykosić było wykoszone, gdzie trzeba było zlikwidować drobne wysypiska
śmieci, te prace zostały zrobione. Dziękuję współpracownikom z urzędu i przedsiębiorstwu
gospodarki komunalnej.
Ogłosiliśmy przetargi na przebudowę niektórych dróg. 4 drogi będą modernizowane do
nawierzchni asfaltowej w Niedźwiadzie, 2 drogi w Małej, 2 drogi w Lubzinie, 2 ulice w
Ropczycach, jedna droga, na którą dzisiaj zadysponowaliście pieniądze – droga do szkoły w
Brzezówce, do szkoły gdzie zadysponowaliście 150 tys. zł. Mam nadzieję, że kwota, którą z
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nadwyżki budżetowej z tamtego roku, Wysoka Rada dołożyła do tych projektów, wystarczy,
razem jest to kwota 1 280 000, przetargi pokażą czy to wystarczy. Jeżeli zostanie to
przeniesiemy na inne potrzeby, jeżeli braknie pani skarbnik znajdzie zaskórniaki, żeby
dołożyć na następnej sesji, umowy byłyby do sesji roboczej powstrzymane. Następna sesja
uroczysta rozpoczyna dni ziemi Ropczyc i jest rocznicą samorządu terytorialnego - 27 maja.
Na tej sesji, między innymi przed chwilą, podjęte uchwały, dziękuję że jednogłośnie,
zasłużeni mieszkańcy będą uhonorowani tytułem, który Wysoka Rada podjęła. Jeżeli chodzi o
drogi jesteśmy na etapie kilku projektów niezwykle ważnych, które firmy zewnętrzne
przygotowują w oparciu o monitoring i konsultacje z referatem dróg. To jest ul. Przemysłowa
- przedłużenie. Ważny projekt, bo chcielibyśmy we wrześniu złożyć ten projekt do programu
infrastruktury drogowej funduszu dróg samorządowych. Licząc się z tym, że w przyszłym
roku byłoby nieodzowne rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Przemysłowej z uwagi na już
w zasadzie podjętą decyzję przez firmę o rozpoczęciu inwestycji; budowy firmy na 12 ha.
Kontrakty ostateczne są w trakcie podpisywania, gdzie firma wykupuje od osób fizycznych
nieruchomości. To będzie ważna inwestycja w tej kadencji, gospodarcza, bo przyniesie pracę
i dochody również gminie, a przede wszystkim rodzinom, których członkowie mogą być tam
zatrudnieni. Mamy za zadanie po uchwaleniu szczegółowego planu zagospodarowania,
kontynuować budowę przedłużenia ul. Przemysłowej. Też jako etap dużej w przyszłości
obwodnicy Ropczyc, która powinna się połączyć z przyszłym odcinkiem łączącym zjazd z
autostrady w Borku Wielkim z drogą E4, byle państwo przejęło od powiatu budowę tego
odcinka. Osobiście dziś już nie wierzę, że przy kosztach tak wzrastających budowy dróg,
powiat jest w stanie finansowo nawet przy daleko idącej pomocy samorządów gminnych w
tym Ropczyc, podołać temu zadaniu. Ogłosiliśmy przetarg na 2 projekty budowy odcinków
oświetlenia przy drodze powiatowej Lubzina od E4 w kierunku Okonina i droga gminna od
drogi wojewódzkiej w Łączkach Kucharskich w kierunku Okonina, do Zielonej i wzdłuż. To
jest kwota 200 tys. zł z nadwyżki z ubiegłego roku. To deklarowaliśmy mieszkańcom tych
miejscowości na zebraniach środowiskowych gdzie wybieraliśmy sołtysów. Mamy
zabezpieczone naszą uchwałą środki na zakup 2 parkomatów, chcemy je zainstalować w
centrum Ropczyc, aby usprawnić obsługę parkujących osób, dalej będziemy mieli
pracowników bo rozstrzygnęliśmy przetarg na obsługę strefy płatnego parkowania. Ta
obsługa kosztuje 9 tys. zł brutto, jest to zakład pracy chronionej, jest 2 pracowników, nie
będziemy tych pracowników eliminować, dlatego, że są potrzebni jakby do kontroli, ułatwi to
- parkomaty – parkującym. Liczę, że w ciągu 2 lat, nakład 45 tys. zł, tak wynika z kalkulacji,
powinien się odrobić.
Inwestycje. Dzisiaj priorytetowe inwestycje to po pierwsze budowa kanalizacji, realizowana
w 5-ciu jednostkach. Realizowana dobrze, postęp prac uznaję za właściwy. Jest dużo
problemów ludzkich na styku przebieg projektu i jego wykonanie. Póki co nasze służby dają
sobie radę ale na wniosek pani kierownik referatu inwestycyjnego pozwoliłem sobie zatrudnić
inżyniera politechnicznego żeby wspierał pracowników z tego referatu bo byli u kresu
wytrwałości w obsłudze tego zadania. Jest wielu mieszkańców, którzy się do Urzędu
zgłaszają, jest wiele rad technicznych, jest wiele problemów związanych z przebiegiem
inwestycji na styku z wykonawcą, z inspektorami nadzoru, wszystko wymaga pracy,
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umiejętności i czasu, jest to dodatkowy koszt, jest to niezbędne abyśmy podołali i
przeprowadzili tą inwestycję. Dziękuję sołtysom, przewodniczącym osiedli, że się włączają, z
tłumaczeniem, podpowiadaniem, przekonywaniem, bo pomoc tych samorządów lokalnych
osiedlowych i sołeckich jest niezwykle ważna. Myślę, że wspólnie podołamy aby to wielkie
zadanie w tym roku wykonać. I żeby to z rozbudową oczyszczalni ścieków zadziałało. To
wielkie pieniądze, razem ponad 40 mln zł. Jedyna możliwość w tym okresie uzyskania dotacji
na obydwa zadania. Drugim zadaniem niezwykle istotnym to budowa hali. Hala – jest
opóźnienie, ale nie jest groźne, które zagrażałoby terminowi oddania hali do użytku w
bieżącym roku, ale chcemy aby wykonawca przyśpieszył i harmonogram nadrobił,
chcielibyśmy aby była oddana przynajmniej sama hala najlepiej w listopadzie. Więc tutaj też,
mocno absorbowane bo uzgodnienia i nadzór i rady techniczne, wymagają ciągłej pracy
pracowników z referatu. Bez opóźnień przebiega budowa szkoły w Brzezówce i mam
nadzieję, że na 1 września będzie gotowa, byle dzieci były w tej szkole. W przedszkolu w
zasadzie mamy ilość dzieci, może nie optymalną ale blisko, więc obiekt będzie komuś służył,
bo 20 parę dzieci w oddziale przedszkolnym to ważna liczba. Życzylibyśmy sobie aby w
szkole było po kilka dzieci w każdym oddziale. Dzisiaj 150 tys. Wysoka Rada przyznała
Brzezówce na budowę drogi do szkoły, od drogi powiatowej. Będzie to kawałek obszaru
zurbanizowanego i dom kultury i remiza strażacka, i samochód strażacki plus droga i szkoła.
We wrześniu zaprosimy Wysoką Radę żeby zobaczyć - kilkuletnia praca, myślę, że będzie
przynosiła efekty. Kolejna sprawa, to zadania, które są na etapie poprzetargowym: budowa
boiska poliuretanowego przy szkole na Czekaju, kwota wynosi 431 tys., przetarg wygrała
firma z gminy Żyraków, przekazany plac budowy, rozpoczęcie w czerwcu, intensyfikacja na
wakacjach, powinniśmy oddać do 1 września. Mamy wsparcie finansowe z ministerstwa
sportu. Jesteśmy po przetargu, podpisana umowa na realizację strefy aktywności OSY na
osiedlu Północ, mam nadzieję, że do wakacji będzie gotowa, to zadanie kosztuje 64,5 tys. zł,
około 40 paru tys. zł jest to dotacja z ubiegłego roku z ministerstwa sportu, przeniesiona na
ten rok. Projektujemy przebudowę tego urzędu pod kątem windy i przebudowy sanitariatów.
Przyzwyczailiśmy się, radni, sołtysi, że sanitariat jest jak za króla ćwieczka, ale goście - to
trochę wstyd. Więc korzystając z projektu na zainstalowanie windy chcemy przebudować
sanitariaty. Mam nadzieję, że uda się zmontować projekt budżetu na przyszły rok, że
będziemy mogli to zadanie w przyszłym roku zrealizować, trwają końcowe prace projektowe,
będziemy chcieli uzyskać pozwolenie na budowę, może próbować uzyskać wsparcie na
likwidację trudności w komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Wznowiliśmy projekt
zaplecza sportowego przy projektowanej szkole w Witkowicach, projekt hali był chwilowo
wstrzymany. Sądzę, że po konsultacjach z zarządami osiedli Witkowice i Pietrzejowej hala
projektowo została uruchomiona, na tym etapie projektujemy halę o wymiarach 30 na 20,
jako etap budowy, cała hala 30 na 40 ale zetapowano do realizacji żebyśmy w tej kadencji
mogli rozważyć rozpoczęcie i jej przeprowadzenie w ramach możliwości finansowych. Był
spór - jaki zakres. Jesteśmy na etapie końcowym pełnej dokumentacji na projektowanie
budowy przedszkola ze żłobkiem przy nowo budowanym osiedlu blokowym Mehoffera.
Będziemy musieli skorzystać z wyłączenia z produkcji rolnej. Końcowe prace projektowe
związane z uzbrojeniem osiedla naprzeciw osiedla blokowego – jak to nazywany osiedla
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scalonego przy ul. Skorodeckiego. Na osiedlu już wyrastają domy. Sądzę, że dopniemy
wszystko w tym roku i w tym roku będzie wykonana przez zakład energetyczny instalacja
zasilania energetycznego. W przyszłym roku byśmy chcieli rozpocząć małymi etapami
budowę infrastruktury, która pozwoli kontynuować budować osobom fizycznym domy. To
jest program mieszkaniowy ważny. Postaramy się złożyć propozycje mieszkańcom Ropczyc i
okolic w zakresie kupna własnościowych mieszkań, mieszkania na wynajem – TBS,
zwiększyć podaż działek budowlanych uzbrojonych, aby budownictwo utrzymać na
dotychczasowym poziomie a jest to bardzo wysoki poziom, powiatami, budownictwo
indywidualne, sądzę, że jeden z najwyższych. Ważnym przedsięwzięciem, którego jesteśmy
organizatorem, prowadzącym inwestycję, jest budowa instalacji OZE – odnawialnych źródeł
energii. Budujemy jakby ostatnią fazę – projekt dotyczący fotowoltaiki. Jesteśmy w ponad
połowie zakresu. Zakres fotowoltaiczny to 232 domy, 160 solarów wykonanych na
budynkach mieszkaniowych, 25 kotłów. Jest to kawał dobrej roboty. Dziękuję referatom,
które się w to włączyły: pozyskiwania środków pomocowych, rozwoju gospodarczego,
referatowi budżetu. Poprzez gminę wpłynęło do mieszkańców ponad 4,5 mln zł dotacji. Tak
wiele rodzin nie pozwoliłoby sobie na te inwestycje dość kosztowne, nowoczesne, ważne w
sytuacji kiedy energia elektryczna będzie drożała, żeby też pokazać innym mieszkańcom,
warto porozmawiać z sąsiadami czy to się opłaca, jak się opłaca to trzeba być w kontakcie z
urzędem miejskim, z radnymi, bo jeżeli pojawią się możliwości dofinansowania kolejnych
projektów, mówi się o projekcie rządowym, będziemy chcieli z tego skorzystać, będziemy
namawiali mieszkańców do zgłoszenia wniosków, liczę, że nowa perspektywa, realnie to 22
rok i warto będzie korzystać po to by ograniczyć koszty funkcjonowania naszych rodzin. Jest
cykl różnych projektów, które złożyliśmy o środki finansowe. Po raz drugi wróciliśmy z
wnioskami do ministerstwa sportu o kontynuację budowy infrastruktury stadionu, chodzi o
wykorzystanie pomieszczeń pod trybunami. Gdybyśmy dostali dotację, musielibyśmy z
własnych środków wybudować dach nad trybunami, żeby zabezpieczyć to pod trybunami. A
to po to, by stadion był lepiej wykorzystany pod kątem sportowym, lekkoatletyki, różnych
dziedzin, żebyśmy w drugim etapie mogli rozszerzać powierzchnię stadionu i infrastruktury
sportowej w tereny, które są objęte szczegółowym planem zagospodarowania. Ponownie
wystąpiliśmy z wnioskiem o wsparcie na budowę boisk poliuretanowych przy szkole w
Chechłach. Mamy złożone 3 wnioski do samorządowego funduszu dróg na: most Kolawa,
ulica Skorodeckiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Przemysłowej wraz z przebudową
nawierzchni na odcinkach gdzie wymaga i budową chodnika na całej długości, przebudowa,
chyba najsłabszy projekt w sensie oceny merytorycznej, od ronda koło Glorii do drogi
krajowej w Brzezówce tzw. fiszka, ul. Brzozowa. Ta droga jest w gorszym stanie
technicznym, jeżeliby się nie udało uzyskać środków finansowych, wątpię, myślę, że jeden
projekt będzie miał szansę przejścia, to będziemy się przygotowywać lepiej projektowo aby
ten wniosek w najbliższych 2 latach mógł znaleźć dofinansowanie, żebyśmy mogli drogę
przebudować, bo tego wymaga.
Możemy sporo mieszkańców przeszkolić w ramach wzrostu kompetencji cyfrowych,
poznania programów komputerowych. Ludzie cieszą się, że mogą poznać tajniki obsługi
komputera i komunikować się. To jest bardzo ważne zadanie. Możemy przeszkolić za darmo
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260 parę osób na terenie miasta i gminy. W ramach tego projektu, pozyskane 12 komputerów
przekażemy po zakończeniu projektu do największej szkoły – szkoły nr 1, w której budujemy
pracownię informatyczną. Wniosek na samochód operacyjny dla OSP Lubzina, która jest w
Krajowym Systemie Ratownictwa jest złożony. Gdyby udało się pozyskać 250 tys. zł, to
dołożymy nasz udział w granicach 130 tys. zł. Dla Lubziny złożony jest też wniosek o
doposażenie domu kultury w komorę chłodniczą, projekt jest w granicach 28 tys., możemy
liczyć na dotację w granicach 10 tys. zł. Mam nadzieję, że wniosek na przebudowę
targowiska zostanie dobrze oceniony. Liczę się z tym, że możemy przebudowywać nasze
targowisko w okresie najbliższych 2 lat. Wygląda jak wtedy gdy ludzie ratowali się handlem
bazarowym z uwagi na brak pracy, po 20 latach, sądzę, że większość przeszła na emerytury
czy znajduje trwałe źródło dochodów. Dotacja jest do 70% kosztów, więc chcielibyśmy
uporać się z tym problemem. Nie będzie targowisko jak w Sędziszowie, bo ma inny charakter,
tradycje, można powiedzieć powiatowe, nasze będzie lokalne pod kątem nadwyżek produkcji
ogrodniczej.
W zakresie jednostek organizacyjnych – jest ich dużo: oświatowe, kultury, sportu, pomoc
społeczna – prace od ubiegłej sesji przebiegają w sposób normalny, zakłócenia były w
oświacie, wszyscy wiemy, sądzę, że na terenie gminy zakłócenia nie tak strasznie dokuczliwe
zwłaszcza w terenie gminy. 2 największe szkoły najdłużej były w strajku. Z uwagi na dni
wolne na egzaminy, na święta, dni straconych przy tablicy było chyba 7. Wobec powyższego
uważam, że szkoły nadrobią to w okresie maja, czerwca i nie powinno być problemu
przedłużenia roku szkolnego poza termin ustawowy. Wiele rodzin ma wyznaczone terminy
wakacji, budziłoby to wiele kontrowersji. Myślę, że to się skończyło u nas spokojnie. Jako
reprezentujący samorząd organ nadzoru oświatowego jestem tego zdania, że nagłośnione
zostały problemy oświatowe w sensie pomocy szkołom, finansową pomoc samorządom, bo
wciąż powtarzam, że z roku na rok jesteśmy coraz bardziej od 10 ostatnich lata doświadczeni
wydatkowaniem środków, które powinny być przeznaczone na zadania własne, na zadanie
zlecone jakim jest finansowanie oświaty, przy równoczesnym zdejmowaniu z nas
kompetencji, które dotyczą kierowania tymi placówkami oświatowymi. Jesteśmy w sytuacji
jako gminy, że mamy płacić i remontować rynny i drogę do szkoły i do niczego się więcej nie
wtrącać, takie są nasze kompetencje. Czy się z tym zgadzamy, nie bardzo, bo albo trzeba teraz
przy okrągłym stole ustalić, jeżeli ktoś chce mieć pełną władzę nad pracownikami
oświatowymi to dobrze, ale niech też ponosi pełne koszty związane z obciążeniem płac
nauczycieli i pochodnych, za resztę możemy odpowiadać, za remonty i utrzymanie szkół i
przedszkoli. Ale umowa nowa musi być bo w tych prawie 25 latach od przejęcia oświaty jest
nie w porządku w oświacie. I pobory nauczycieli zwłaszcza w 3 pierwszych stopniach awansu
zawodowego przyznaję, że są nijakie w stosunku do oczekiwań rodziców i do celów jakie
sobie jako społeczeństwo zakładamy, że w wychowaniu, edukacji młodzieży osiągniemy w
21 wieku. Złożyliśmy 3 wnioski do kuratora oświaty na dofinansowanie doposażenia,
remontu, stołówek i kuchni w 3 największych szkołach – nr 1, nr 5, Mała. Przynajmniej 2
powinny dostać dofinansowanie. Dofinansowanie może wynosić do każdej stołówki 80 tys.
zł. Na wakacjach przeprowadzalibyśmy remont. Dziękuję za środki, któreście państwo przed
chwilą przyznali. W sumie mamy montaż finansowy na remont placówek oświatowych w
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okresie wakacji na kwotę 300 tys. zł. To nie jest optymalna kwota, ale wystarczająca przy
założeniu, że niespełna 2 lata temu zakończyliśmy modernizację kilku szkół w ramach
termomodernizacji. Szkoła na Czekaju otrzymała dofinansowanie od rządu, od kuratorium, w
wysokości 12 tys. zł na zakup książek, nie podręczników, do biblioteki szkolnej. Do tego
warunek gmina 3 tys. zł. Szkoła nie uzyskała tej dotacji w roku ubiegłym, uzyskaliśmy dla
kilku szkół tego typu dotacje plus 100 tys., które przeznaczyliśmy z budżetu gminy na zakup
książek dla Biblioteki i bibliotek szkolnych, w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości.
To była ważna decyzja Wysokiej Rady i element naszego praktycznego podejścia do
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Te książki mają okrągłą pieczątkę z napisem
100 lat odzyskania niepodległości – samorząd Ropczyc. Dziękuję Bibliotece i dyrektorom
szkół, że z tym pomysłem praktycznie sobie poradzili, nowe książki na pewno są potrzebne w
bibliotekach. Pozostałe jednostki organizacyjne. Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie
sprawy, które pracownicy ośrodka realizują plus nowy projekt realizowany teraz, od marca
tego roku do końca maja, dedykowany jest do rodzin by podnieść kompetencje rodzicielskie,
wzmocnić więzi w rodzinie, jest realizowany ze środków pozyskanych. Dziękuję pani
kierownik ośrodka i pracownikom. Realizowany jest w ośrodku pomocy, w domu
parafialnym oraz w centrum kultury. Kierowany jest do rodzin gdzie współpraca powinna być
aby te rodziny wzmacniać.
Praca jednostek kultury: centrum kultury i biblioteki, wspomniałem o jednym bloku działań,
związanych z działaniami świątecznymi. Ale też było parę ważnych imprez jak 20-ty
powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej, przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów
tanecznych, kiermasz wielkanocny tradycyjny, finał to występy chóry Belcanto z Małej,
dziękuję dyrektorowi szkoły w Małej, że chór od kilku lat utrzymuje, zaangażowanie tej
grupy jest duże i poziom jest wysoki. Super, że możemy takie zespoły pokazać. Przykładem
jest też zespół z domu kultury gdzie w ramach przeglądu zespołów, zajął 3 miejsce w swojej
kategorii wiekowej. To był przegląd międzywojewódzki, to oznacza, że poziom pracy w
stałych formach pracy w ramach zespołów i instruktorów kultury jest dobry, porównanie z
innymi zespołami jest dla nas pozytywne. Centrum kultury, biblioteka – prowadzi współpracę
ze szkołami, z przedszkolami. Efekty są ważne, żeby łączyć pracę nauczycieli i instruktorów
kultury i biblioteki. Dobry przykład – 3 Maja – oprawa artystyczna, nie tylko szkół
ropczyckich, ale i z terenu gminy, duży potencjał intelektualny i są na wysokości realizacji
takich projektów artystycznych. Imprezy sportowe, kto uczestniczy to wie, że sezon się
zaczął. Centrum Sportu przygotowało obiekty sportowe do wykorzystania. Centrum Sportu
realizuje wiele różnych turniejów we współpracy ze szkołami, z nauczycielami wychowania
fizycznego i stała praca to utrzymanie basenu, utrzymanie obiektów sportowych w terenie,
które są w zarządzie Centrum Sportu, któremu przekazujemy w zarząd nowe OSY bo ktoś
musi fizycznie i organizacyjnie odpowiadać, ciągle trzeba coś naprawić, wykosić, jest dużo
pracy. Dziękuję za uwagę, gdyby były pytania, jesteśmy do dyspozycji.
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7.
Przewodniczący Rady poinformował, że:
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisje podlegają radzie gminy,
przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności, Ponieważ bieżący rok będzie
pełnym rokiem działalności komisji w bieżącej kadencji, komisje nie składały sprawozdań,
przedłożyły plan pracy na bieżący rok, które Rada otrzymała.
Wpłynęła odpowiedź od Marszałka Województwa w sprawie stanowiska Rady Miejskiej
dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej 986 – taka informacja jest w Informatorze esesja.
W Informatorze e-sesja, Wysoka Rada otrzymała kolejny materiał z dziedziny pomocy
społecznej. Jest to ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy Ropczyce. Po
zapoznaniu się, radni w każdym czasie mogą skierować zapytania odnośnie tego materiału.
Sprawy różne – radni:
Radny p. Stanisław Marć – Panie burmistrzu, chciałem podziękować za wykonanie
podbudowy drogi Polnej, to jest poprawa nawierzchni, droga około 3 km. Już są mieszkańcy
zadowoleni, z 3 Maja, Granic bo przejadą. Ale remont wykonany jest niewystarczający.
Droga w przyszłości będzie służyć, połączenie ul. Leśnej z 3 Maja i odciążenie drogi Witosa,
tylko droga musi być naprawdę zrobiona. To co jest zrobione, dziękuję za to, ale myślę, że tą
drogę trzeba przeprojektować, zrobić odwodnienie, poszerzyć, skarpy, jest w ciężkim terenie.
Ktoś by powiedział, że droga ma się utrzymać, nie utrzyma się w tych warunkach, to musi
być droga asfaltowa, jak w 2 latach nie będzie zrobiona. Trzeba już zacząć projektowanie,
żeby ta droga, w przyszłości stała się drogą łączącą Granice z ul. 3 Maja. Jak 2 lata
wytrzymamy, choć już należy się jej poprawa, bo warunki atmosferyczne ją zepsuły przez
wiosnę, teraz woda, brzegi już się osuwają, odwodnienia nie ma, przepustów nie ma. Droga –
podbudowa była zrobiona, utwardzona. Prosiłbym aby Burmistrz się nad tym pochylił i w
przyszłości, żeby pieniądze, które teraz były włożone, nie były zmarnowane. Musi być
gruntowna budowa drogi. Mi się wydaje, że trzeba będzie zastosować tzw. spec-ustawę bo
inaczej drogi nie zrobimy. Już 3 domy od 3 Maja się buduje. Będzie to droga do działek,
działki budowlane, droga turystyczna i łącząca Leśną z 3 Maja.
Radny p. Kazimierz Mądro – Ze swojej strony chciałbym podziękować za jedną rzecz,
obchodzimy rocznicę pamięci Józefa Mehoffera 150-tą. W tym temacie była uchwała Sejmu.
Z tego miejsca chciałem podziękować Klubowi radnych Prawa i Sprawiedliwości i na ręce
pana Kazimierza Moskala, który jest członkiem tego klubu, za to że przyczynili się do tego,
że ta uchwała w Sejmie została podjęta.
Radny p. Arkadiusz Kutkowski – Ja w kwestii przypomnienia, w nawiązaniu do części
pierwszej sesji, o diagnozowanie, o rozpatrzenie prac, jakiegoś projektu odprowadzenia wody
z terenów nowo powstałych osiedli, wód opadowych, bo zaczyna być gorąco.
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Burmistrz p.B.Bujak – Jeżeli chodzi o propozycję radnego pana Stanisława Marcia Wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych. przy dużym wsparciu budżetu państwa, to trzeba
podkreślić i też dziękujemy kolejnym rządom i obecnemu za wspieranie w odbudowie
infrastruktury drogowej. Myślę, że ten etap pozwolił na zobrazowanie, że ta droga jest
potrzebna. Ta droga jest potrzebna bo otwiera nie tylko dostęp do pól, ale też do
nieruchomości budowlanych, pierwsze budynki powstają. Byłoby dobrze dążyć do tego aby
pozyskać znaczące środki finansowe na dalszy etap budowy. Będziemy rozważać czy byłyby
możliwości wygenerowania środków na ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu
technicznego. Chcący tam zbudować urządzenia odwadniające drogę, chcący wybudować
asfalt to muszą takie urządzenia być wybudowane – przepusty i odprowadzenia wody, bo
inaczej to byłby wydatek pewnie zmarnowany przez różnicę wysokości i gwałtowne deszcze.
To wymaga znacznych nakładów. Nie powiedziane, że musimy zrobić to w jednym roku.
Będziemy to próbować rozważać. Pan Kazimierz Mądro podziękował Klubowi Prawo i
Sprawiedliwość, ale jak byłby pan prawy i sprawiedliwy, to by pan dodał, że dziękuje pan
również burmistrzowi i jego współpracownikom, którzy przygotowali długie, merytoryczne
wystąpienie do Marszałka Sejmu, przypominające, że Mehoffer urodził się w Ropczycach, że
jest 150 rocznica i że my wnioskujemy jako samorząd miasta i gminy o to, by to był rok
Mehofferowski. Pan zna wymianę pism przewodniczącej Komisji do spraw komunikacji i
przekazu Sejmu, która zaznaczyła, tak wpłynął wniosek od samorządu Ropczyc, jest to o tyle
ważny wniosek, że postawi pani przewodnicząca przed tą sejmową, stałą komisją i tam nie
wspominała, że klub radnych, taki czy inny popierał. Cieszę się, że wszyscy żeśmy to
popierali i należy to tak traktować, że ponad klubowo, ponad politycznie, samorząd Ropczyc
i że to się udało. Dziękuję Wysokiej Radzie, że podjęliśmy na tej sali uchwałę, że rok 2019
jest rokiem Mehofferowskim i że akcentujemy to w pracy szkół, centrum kultury i o tym
mówimy, a nie próbujemy się przechwalać, kto więcej miał zasług w tym.
Najprawdopodobniej gdyby nie wystąpienie nasze to takiej uchwały Sejmu by nie było.
Wystąpienia przy tej uchwale wskazują na zaangażowanie klubów parlamentarnych, które to
popierały i wszystkim klubom, których posłowie popierali tą uchwałę dziękuję. To jest nasze
zadanie by kultywować tego typu tradycje, tak traktować osoby, które są znane nie tylko w
Polsce ale i Europie, by były dźwignią do promocji naszego miasta i Ziemi Ropczyckiej.
Warto to robić, skutecznie to robi Wielopole Skrzyńskie, jeżeli chodzi o Tadeusza Kantora.
Kiedyś miałem okazję ich wspierać jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej
imieniem Tadeusza Kantora. Ostatnio oddawano do użytku po drugim etapie przebudowy
budynek starej plebanii, który w latach 2003-2004 był przebudowywany bo chylił się ku
upadkowi. Świetnie, że pieniądze europejskie też można przeznaczać na takie cele, które
przez lata będą przyciągały turystów i znawców kultury. Pan Arkadiusz Kutkowski słusznie
zauważa, że póki nie ma nawalnych deszczy to specjalnie nic się nie dzieje, ale osiedla, które
na naszych wzgórzach budujemy wymagają troski o odpływ wód bo jesteśmy miastem, które
się rozrasta i budownictwo wchodzi na półki można powiedzieć otaczających wzgórz.
Odprowadzenie wód opadowych zwłaszcza gwałtownych to jest niezwykły problem. Mamy
dużo wyższe koszty jeżeli chodzi o realizację budownictwa mieszkaniowego niż miasta
położone na równinach, u nas gwałtowny spadek wody przy różnicach poziomów powoduje
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problemy. Będziemy o tym rozmawiać wykonawczo tu w urzędzie, będziemy mocno
akcentować zapis wydawanych decyzji o warunkach zabudowy na sprawy związane z
odprowadzeniem wód, tylko tam gdzie decyzje o warunkach zabudowy wydajemy. Dla
obszarów, dla których przygotowaliśmy jako Rada Miejska szczegółowe plany
zagospodarowania nie ma już wpływu. Tam wydaje się tylko pozwolenie, pozwolenie wydaje
urząd powiatowy i mamy mniejszy wpływ. Mówi się, że szczegółowe plany
zagospodarowania powinny być w jak największym procencie powierzchni miast uchwalane,
żeby być motorem rozbudowy miast, ale z drugiej strony pozbawiają nas pewnych wpływów
na inwestorów. Jest to słuszny wniosek i będziemy się nim kierowali.
8.
Przewodniczący Rady zamknął 9 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.
Protokolanci:
Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej,
Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej.
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