6.
6.1 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/18 Rady Miejskiej
w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2019 rok –
Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich – p. Małgorzata Bykowska.
Projekt dotyczy zmiany Uchwały Nr IV/36/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia
2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2019 rok. Zmiana dotyczy harmonogramu wydatków
na zadania realizowane w ramach programu: wydatki związane z działaniem Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększamy z 40 000 zł na 57 364,70 zł. Zmiana
spowodowana jest wyższymi od planowanych dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 2018 roku. Wpłynęło 391 718, 77
a wydatkowano 374 354,07.
Radny p. Andrzej Rachwał – Przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego
poinformował o pozytywnej opinii ww. Komisji z posiedzenia w dniu 5 czerwca 2019 r.
odnośnie projektów uchwał 6.1 i 6.7.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/18 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2019 rok
przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
6.2 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XX/200/2016 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – Kierownik
Referatu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Gospodarowania Odpadami – p. Józef Drozd.
Nie zwiększamy żadnych opłat, nie poszerzamy strefy parkowania. Rzecz dotyczy tylko
usprawnienia, udogodnienia tej strefy poprzez zamontowanie dwóch stacjonarnych
parkometrów. Są to bardzo proste urządzenia. Czas strefy się nie zmienia czyli od 8.00 do
15.30. Najdalej do końca czerwca te dwa urządzenia zostaną zamontowane. Oczywiście
utrzymujemy dwóch inkasentów.
Radny p. Zenon Charchut – Przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju
gospodarczego poinformował o opinii ww. Komisji z posiedzenia w dniu 4 czerwca 2019 r.
odnośnie 5 projektów uchwał przedłożonych na 11 sesję rady miejskiej. Komisja opowiedziała
się za tymi projektami, zaopiniowała je pozytywnie co dotyczy: projektu 6.2, 6.3 w sprawie
wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 6.4. w sprawie stanowiska
Rady Miejskiej w Ropczycach dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia przepisów
prawa w uchwale nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce, 6.8 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 1922/16 i 6.9 w sprawie zbycia
nieruchomości położonej w Ropczycach, działki 793/12, 793/14.
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Radny p. Mateusz Raś – panie kierowniku taka moja sugestia, jak już będą montowane te
parkometry, żeby była w nich możliwość płacenia kartą zbliżeniową – sugestia techniczna.
Pan Józef Drozd - ten parkometr posiada takie urządzenie, żeby poszerzyć paletę. Na początku
będzie zainstalowany system złotówkowy. W przyszłości możemy to poszerzyć o możliwość
płacenia kartą. Wydaje mi się, że jest taka opcja.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XX/200/2016 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania przy: za – 21
głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
6.3 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego – Kierownik Referatu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Gospodarowania Odpadami – p. Józef Drozd.
Projekt uchwały dotyczy wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wynika on
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych z tytułu
przetwarzania danych osobowych RODO. Został zmieniony art. 5 d ustawy Prawo
energetyczne w ten sposób, że rada gminy została zobowiązana do określenia w drodze uchwały
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
6.4 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Ropczycach
dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa w uchwale nr XV/132/15
Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat
za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Ropczyce – Kierownik Referatu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Gospodarowania Odpadami – p. Józef Drozd.
Projekt dotyczy wezwania pełnomocnika jednego z naszych przewoźników, chodzi o Marcel,
który wzywa radę miejską do zmiany uchwały, która została podjęta 30 października 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków, usunięcia naruszenia prawa,
które według pełnomocnika firmy Marcel ma polegać na zróżnicowaniu stawek opłat za
korzystanie z przystanków w zależności od rodzaju i wielkości taboru wykorzystywanego przez
przewoźników. Według opinii pełnomocnika stawka opłaty powinna być ustalona
w niedyskryminujący sposób. Pełnomocnik czyli Marcel powołuje się, że oni przewożą 22 plus
1 osób i w mniejszym stopniu niż autobusy wpływają na zużycie przystanków, na zaśmiecenie.
Trudno się zgodzić z tym, ponieważ różni przewoźnicy mają różny tabor co do wielkości
i bardzo trudnym byłoby wychwycenie w danym dniu jaki duży autobus jeździ na dany kurs.
Opłaty w naszej gminie z tytułu korzystania z przystanków nie są z górnej półki. Ustawa
pozwala na opłatę 5 groszy za zatrzymanie się na przystanku i złotówkę na dworcu. U nas jest
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5 groszy na przystanku i 50 groszy na dworcu. Po wnikliwej analizie prawnej stwierdziliśmy
i proponujemy, że nie nastąpiło naruszenie prawa, zatem nie ma podstaw do jej uchylenia.
Radny p. Kazimierz Mądro – myślę, że jeżeli chodzi o stawki to nie jest to krzywdą dla Marcela
dlatego, że firma Marcel zebrała najlepsze kierunki i najlepsze trasy. Pozostawiła te pozostałe
typu wsie i osiedla na które w ogóle nie dociera natomiast funkcjonuje tylko na trasie Dębica –
Rzeszów. Nie myślę, że należało im obniżyć opłaty za te przystanki. Myślę, że zbierają dobre
pieniądze z tych kursów i nie ma powodów, żeby je obniżać.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Ropczycach
dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa w uchwale nr XV/132/15
Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat
za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Ropczyce przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się 0.
6.5 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek
Oświatowych – p. Stanisław Mazur.
Proponowana uchwała dotyczy określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Ropczyce. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Ropczyce wynosi 22 godziny. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego. Do proponowanej uchwały posiadamy pozytywną opinię nauczycielskich
związków zawodowych działających na terenie miasta i gminy Ropczyce. W Karcie
Nauczycieli jest określone pensum godzin dla nauczycieli przedszkoli pracujących z dziećmi
6-letnimi, jest określone pensum dla nauczycieli pracujących z dziećmi młodszymi niż 6–letnie,
natomiast nie ma do tej pory określonego pensum dla tzw. grup mieszanych i ta uchwała tego
dotyczy.
Radny p. Józef Misiura – Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu przedstawił
opinię z posiedzenia Komisji w dniu 4 czerwca. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowano
projekty uchwał przedłożone przez Burmistrza Ropczyc na 11 sesję rady miejskiej: projekt 6.5
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Ropczyce i 6.6 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
przez Gminę Ropczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od
dnia 1 września 2019 roku.
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Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce przy: za – 17 głosów, przeciw – 0,
wstrzymujących się - 4.
6.6 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych przez Gminę Ropczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek
Oświatowych – p. Stanisław Mazur.
Projekt określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Ropczyce a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od 1 września
2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchyla się § 1 pkt 3
Uchwały Nr XXXVI/337/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ropczyce
do nowego ustroju szkolnego, wraz z załącznikiem nr 3 do uchwały. Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały powinien być zapis nie projekt planu
tylko plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych również w tabelce, nie projekt
granic tylko granice obwodu szkoły. Proponowana uchwała powinna by opiniowana, taki jest
wymóg ustawowy przez kuratorium oświaty i właśnie posiadamy taką pozytywną opinię
kuratorium oświaty a także obu nauczycielskich związków zawodowych. Uchwała ta różni się
od podobnej uchwały podjętej w 2017 roku tym, że od 1 września Szkoła Podstawowa
w Brzezówce zmieni swoją siedzibę i to ma swoje odzwierciedlenie w zapisach tej uchwały,
jak również w obwodzie szkoły podstawowej nr 1 doszła nowa ulica Południowa.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych przez Gminę Ropczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku przy: za – 21 głosów, przeciw – 0,
wstrzymujących się - 0.
6.7 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Ropczyce" – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ropczycach – p. Iwona Kozubowska.
Program jest odpowiedzią na zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która
nakłada obowiązek na samorząd tworzenia gminnych programów wspierania rodziny. Celem
głównym programu jest zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celami szczegółowymi są wzmocnienie
roli rodziny, integrowanie i doskonalenie lokalnego systemu wsparcia rodziny, zapewnienie
rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich pomocy i wsparcia
w formie asystenta rodziny, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zapobieganiu
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zjawiskom przemocy i problemom uzależnień, wspieraniu kobiet w ciąży ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży z powikłaniami. Głównymi zadaniami, które będą realizowane
i które są cały czas realizowane przez ośrodek jest m.in. zatrudnienie asystentów rodzin.
W ośrodku obecnie zatrudnionych jest trzech asystentów rodzin, dwóch na umowę zlecenie
i jedna osoba na umowę o pracę. Pracą asystenta objętych jest 26 rodzin na łączną liczbę dzieci
67. Do zadań asystenta należy między innymi: zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny,
zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa wszystkich członków rodziny, w szczególności dzieci
oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, utrzymanie dzieci w rodzinie
biologicznej oraz zapobieganie sytuacjom, kiedy dziecko jest umieszczane w pieczy zastępczej
bądź w domu dziecka. Obecnie z terenu gminy Ropczyce 6 dzieci przebywa w pieczy
zastępczej natomiast 5 dzieci umieszczonych jest w domu dziecka. Ośrodek pomocy społecznej
ponosi częściową odpłatność za te dzieci, które znajdują się w tych placówkach. Głównymi
czynnikami, które powodują przyznanie wsparcia w postaci asystenta rodziny jest bezradność
w sprawach wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak wzorców
i nabytych umiejętności, nieprawidłowe wypełnianie ról społecznych, uzależnienia, trudna
sytuacja materialna i mieszkaniowa oraz niepełnosprawność. Asystent rodziny pracuje
z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem bądź na podstawie postanowienia sądu.
Jednym z ważniejszych zadań, które również będą realizowane w ramach tego programu i które
cały czas są realizowane przez ośrodek pomocy są również projekty socjalne i warsztaty, które
realizowane są przez pracowników socjalnych i asystentów rodzin. Skierowane są te warsztaty
i projekty socjalne do rodzin dysfunkcyjnych. W obecnym roku jak również w kolejnych latach
realizowane były i będą treningi komunikacji w rodzinie, warsztaty prawidłowych postaw
rodzicielskich dla rodziców, treningi gospodarowania budżetem domowym, treningi
utrzymywania porządku w gospodarstwie domowym, higieny osobistej, warsztaty zdrowego
odżywiania. Spodziewanym efektem realizacji programu jest poprawa sytuacji rodziny,
w szczególności dziecka z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu zadań opiekuńczowychowawczych.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Ropczyce" przy: za – 21 głosów, przeciw –
0, wstrzymujących się - 0.
6.8 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w Ropczycach, działka 1922/16 - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska – p. Józef Krzych.
Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nabycie, do zasobu nieruchomości, nieruchomości
gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce, jako działka
ewidencyjna nr 1922/16 o powierzchni ogólnej 39 arów 98 m2 - tu jest błąd w projekcie uchwały
proszę o sprostowanie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, objętej księgą wieczystą nr
64609/5. Działka nr 1922/16 położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu i objęta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym jej przeznaczenie określono
częściowo jako teren drogi publicznej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dla
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przeważającej części tereny zieleni urządzonej, usług sportu i rekreacji. Ww. działka
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, wybudowanym w ostatnich
latach (na części przeznaczonej w planie pod zabudowę mieszkaniową), stanowi własność
osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na zbycie tej nieruchomości (gruntu i budynku) na rzecz
Gminy Ropczyce. Nabycie tej działki do zasobu jest realizacją uchwalenia planu miejscowego
i pozyskania kolejnego obszaru pod urządzenia sportu i rekreacji.
Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji do tego projektu uchwały już była
przedstawiona.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
położonej w Ropczycach, działka 1922/16 przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących
się - 1.
6.9 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Ropczycach, działki 793/12, 793/14 - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska – p. Józef Krzych.
Wyraża się zgodę sprzedaż w drodze przetargu, prawa użytkowania wieczystego należącego do
Gminy Ropczyce, nieruchomości gruntowej o powierzchni 39 arów 38 m2 - tu też pomyłka,
proszę o sprostowanie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce jako działki
nr: 793/12 i 793/14. Przedmiotowa nieruchomość obecnie wykorzystywana jest do obsługi
podróżnych jako parking oraz wiata przystanków autobusowych. W związku z nadmiarem
terenu na potrzeby dworca, oraz zamiarem budowy nowego dworca autobusowego od strony
ulicy Zielonej, teren objęty uchwałą może być wykorzystany zgodnie planem miejscowym,
w którym obszar ten przeznaczony jest na cele zabudowy usługowej w zakresie komunikacji
zbiorowej z dopuszczeniem funkcji usługowych komercyjnych.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Ropczycach, działki 793/12, 793/14 przy: za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się
- 3.
6.10 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019
rok – Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
W projekcie uchwały zwiększa się dochody budżetu łącznie o 193 840 zł. Na zwiększenie
dochodów wpływa kwota 50 000 zł jako dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na budowę dwóch placów rekreacyjnych Otwarte Strefy Aktywności OSA w miejscowości
Ropczyce-Chechły i Lubzina oraz środki w wysokości 143 840 zł jako realizacja dochodów
przez jednostki oświatowe w związku z najmami pomieszczeń, otrzymanymi darowiznami
przez poszczególne placówki oświatowe oraz zwiększenie dochodów w związku z opłatami za
żywność, które są świadczone w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Również zwiększa
się wydatki w kwocie 193 840 zł i wydatki te są w związku ze zwiększonymi dochodami
realizowane i przeznaczane na placówki czy jednostki, które realizują to zadanie. Również
w projekcie uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 468 000 zł. Wydatki te zwiększa się z tytułu
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wprowadzonych wolnych środków za 2018 rok i przeznacza się na zadania związane
z realizacją zadań inwestycyjnych między innymi wykup gruntów na różne cele 200 000 zł,
wykonanie koncepcji odcinkowej przebudowy dróg gminnych 20 000 zł. 50 000 zł na
odmulanie rowów, prace bieżące związane z ostatnimi podtopieniami, dotacja dla policji
w wysokości 25 000 zł na zadania bieżące, dotacja dla zespołu opieki zdrowotnej 15 000 zł,
kwota 17 364, 70 zł jako wolne środki z 2018 roku z przeznaczeniem na profilaktykę
przeciwalkoholową i narkomanię, również bieżące zakupy dotyczące zakupu koszy i ławek
w związku z uzupełnieniem na terenie miasta Ropczyce i osiedli przyległych. Zwiększeniem
środków wolnych jest również wkład na zadanie, które wcześniej dostaje dofinansowanie na
udział własny OSA Lubzina i Ropczyce – Chechły w wysokości 65 300 zł. Również
w projekcie uchwały przesuwa się wydatki bieżące między poszczególnymi działami w ramach
otrzymanych środków Malucha na remonty w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem tych
środków w żłobku.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na
2019 rok przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
6.11 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ropczyce – Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
W związku ze zmianami od ostatniej sesji związanymi z wprowadzonymi zmianami do budżetu
na podstawie uchwał budżetowych i zarządzeń burmistrza zmienia się zapisy w wieloletniej
prognozie finansowej dotyczące dochodów, wydatków, prognozowanych przychodów,
rozchodów z poszczególnymi zapisami tabelarycznymi w związku z przedstawioną opisową
wersją jeżeli chodzi o załącznik dotyczący wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik nr 2
w związku z wskazaniem przedsięwzięć nie ulega zmianie
Radny p. Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu
wczorajszym Komisja opiniowała projekty uchwał na 11 sesję rady: 6.10, 6.11, 6.12 6.13.
Wszystkie projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ropczyce przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
6.12 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2019 roku
w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok – Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
W projekcie uchwały postanawia się zabezpieczyć kwotę 150 000 zł na opracowanie projektów
budowlanych dotyczących odbudowy mostów w ciągu dróg gminnych Stobierna - Łopuchowa
w miejscowości Łączki Kucharskie, Łopuchowa przez wieś w miejscowości Łączki Kucharskie
oraz Chechły - Chechły za rzeką. Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne z tytułu
podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Projekt uchwały upoważnia burmistrza
do zaciągnięcia takiego zobowiązania, podpisania umowy na realizację tego zadania.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
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Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2019 roku
w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok przy: za – 21 głosów, przeciw – 0,
wstrzymujących się - 0.
6.13 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych – Skarbnik
Gminy – p. Beata Malec.
Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, o samorządzie gminnym jak również
zapisami zgodnymi z uchwałą budżetową nr 34 z dnia 20 grudnia 2018 r. przedstawia się
projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 12 000 000 zł. Gmina
wyemituje 12 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Emisja obligacji nastąpi
poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż
150 osób. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu, również nie będą zabezpieczone.
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na zrealizowanie
planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych
związanych z realizacją projektu współfinansowanego w ramach budżetu Unii Europejskiej
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Ropczycko-Dębickiego obszaru funkcjonalnego etap
II. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku w 6 seriach o wartości 2 000 000 każda seria.
Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. Wydatki związane
z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Ropczyce. Obligacje
zostaną wykupione w 6 kolejnych latach począwszy od 2023 roku, również zostaną wykupione
według wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i równe na podstawie
obliczonej stawki WIBOR 6-cio miesięcznej i powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłaca
się w okresie półrocznym na podstawie przeliczeń wstępnych WIBOR 6-cio miesięcznych.
Wydatki związane z wypłatą oprocentowania w latach 2019 -2028 zostaną pokryte z dochodów
własnych gminy Ropczyce. Również rozchody od roku 2023 do 2028 związane z wykupem
obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy lub z przychodów z tytułu zaciągniętych
kredytów lub emisji obligacji przez kolejne lata. Projekt uchwały upoważnia burmistrza do
zawarcia umowy z podmiotem któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem
i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, dokonywania wszelkich czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych przy: za –
20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 1.
6.14 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 986
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika w Łączkach Kucharskich
- Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak.
Zgodnie z prośbą do wprowadzenie do porządku obrad proszę, aby rada miejska zechciała
podjąć uchwałę w której zwracamy się do marszałka, do Samorządu Województwa
Podkarpackiego o wykonanie chodnika w Łączkach Kucharskich zgodnie z wnioskiem, który
złożyłem w październiku 2018 roku ze środków samorządu wojewódzkiego. Dzisiaj Wysoka
Rada podjęła decyzję, że przeznaczamy w tym roku 50 000 zł, w przyszłym roku 150 000 zł
dla Łączek i Checheł na przebudowę mostów, co jest konsekwencją tegorocznych powodzi ale
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też i inne środki przeznaczamy w te miejscowości w których była tegoroczna powódź i to
upoważnia nas do wystąpienia do marszałka, przypomnienia o naszych stratach, kosztach które
ponieśliśmy. Przypomnę, że w tych kilku dniach stanu alarmowego przekazaliśmy do
potrzebujących rodzin 16 000 worków na piasek, przywieźliśmy ponad 1 000 ton piasku, przez
kilka dni były w gotowości do dyspozycji ludzi koparki, samochody ciężarowe, sprzęty
niezbędne, żeby próbować zabezpieczać bezpieczeństwo rodzin. W tym czasie żywiliśmy
jednostki ochotniczych straży pożarnej, to też były bezpośrednie koszty, które ponieśliśmy.
Informuję, że dzisiaj podpisałem wystąpienie do pani wojewody informując o raporcie
z naliczeniem szkód popowodziowych tylko w substancji, która jest własnością gminy na kwotę
bez mała 5 000 000 zł. To upoważnia do takiego wystąpienia. Jeżeli Wysoka Rada uzna, że
możemy poprosić pana marszałka o wybudowanie chodnika w Łączkach ze środków
samorządu wojewódzkiego to będzie to też gest samorządu wojewódzkiego związany z pomocą
tej miejscowości po skutkach powodzi.
Radny p. Dariusz Skórski - pozwolę sobie zacytować: współpraca dotycząca wspólnej realizacji
zadań dotyczących drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma- Ropczyce -Wiśniowa sięga już
kilkudziesięciu lat, ponieważ na tej zasadzie zostały wybudowane chodniki na odcinku od ul.
3 Maja do miejscowości Łączki Kucharskie oraz w ciągu ulicy Kolejowej na długości 300 mb.
Zostały opracowane projekty na budowę chodników przy ww. drodze wojewódzkiej na łącznej
długości ok. 5 km, wybudowane zostało 2,8 km chodników, natomiast udział finansowy gminy
Ropczyce wyniósł 1 400 000 zł. To jest uzasadnienie do uchwały z 1 kwietnia podpisane przez
pana burmistrza jak to zależy nam jako samorządowi na bezpieczeństwie mieszkańców.
Apeluję do was szanowne koleżanki i koledzy radni z klubu porozumienie samorządowogospodarcze dzisiaj leży na stole 170 000 zł przeznaczone na budowę tego chodnika. Jeżeli
dzisiaj tych pieniędzy nie weźmiemy ten chodnik nie zostanie wybudowany ze środków
marszałka o co chcecie wnioskować w tej uchwale. Te pieniądze trafią albo do gminy Ostrów,
Wielopole albo do jeszcze innej gminy. Nie wieżę w zapewnienia zastępcy dyrektora Surmacza,
że te pieniądze wrócą do gminy i zostaną przeznaczone na budowę chodnika w Łączkach
Kucharskich po stronie prawej wraz z przejściem dla pieszych. Nie wierzę w to. Apeluje jeszcze
raz są pieniądze na stole weźmy je, pieniądze w budżecie się na to znajdą tak to było w tamtym
roku w gorącym okresie kampanii wyborczej, wtedy przesunięte z administracji publicznej,
wtedy pan burmistrz straszył, że zabraknie pieniędzy dla pracowników gminy, na szczęście
pieniędzy nie zabrakło, nawet wygenerowaliśmy nadwyżkę. Marysia, ty też kiedyś poparłaś ten
mój wniosek, mówiłaś, że jeździsz jako pielęgniarka środowiskowa i doskonale znasz jaka ta
droga jest kręta. Do ciebie Arek też apeluję o jednomyślne zagłosowanie, żeby odrzucić tą
uchwałę i do was koledzy radni.
Burmistrz Ropczyc - panie przewodniczący klubu radnych PiS chciałem zauważyć, że pan
czyta projekty uchwał z niezrozumieniem. W tym krótkim projekcie uchwały rady jest prośba
do pana marszałka, aby zechciał te już przypisane na tą drogę pieniądze, niekoniecznie na ten
odcinek ale na tą drogę na terenie gminy Ropczyce powiększyć dwukrotnie. Mamy do tego
tytuł. Pytam się retorycznie wszystkich członków klubu PiS, dlaczego boicie się poprosić pana
marszałka o dodatkową kwotę na realizację jego inwestycji do której już udzieliliśmy
marszałkowi pomocy rzeczowej poprzez zlecenie, przygotowanie i uzyskanie projektu
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technicznego o wartości 30 000 zł. Proszę się nie obawiać, że tą prośbą, tą uchwałą
spowodujemy zdenerwowanie pana marszałka i odebranie tej już przyznanej uchwałą zarządu
kwoty 178 000 zł. To jest grzeczna, dyplomatyczna prośba poparta stosownymi, rzeczowymi
i prawdziwymi argumentami. Bardzo proszę o głosowanie.
Radna p. Maria Golenia - nie jestem za tym, żeby nie wybudować, jestem za tym, żeby
wybudować tylko z tym, że mamy możliwość pozyskania środków dodatkowych
i wybudowania z innych funduszy nie tylko naszych ze względu na to, że ponieśliśmy duże
koszty wydając na podtopienia lokalne. Jeżeli mamy taką motywację i możliwość to z tego
skorzystajmy. Jeżeli nie dostaniemy to i tak będziemy optować za tym, żeby to zrobić wtedy ze
środków własnych ale spróbować zawsze warto.
Radny p. Andrzej Rachwał - dziwię się kolego Darku, że w ten sposób to przedstawiasz bo
przecież my nic nie chcemy złego. Chcemy ten chodnik wybudować. Kto powinien budować
chodniki przy poszczególnych drogach powiat przy powiatowych, gmina przy gminnych,
województwo przy wojewódzkich, krajowe - generalna dyrekcja. Uważam, że nie popełnimy
żadnego błędu jeżeli zwrócimy się z prośbą jeżeli nie zostanie ona zrealizowana wtedy
będziemy się zastanawiać. Nikt nie powiedział, że nie będzie tego chodnika budowanego.
Proszę nie robić paniki i nie straszyć ludzi bo nie ma potrzeby. Ktoś to słucha w Łączkach
i pomyśli radni nie chcą chodnika a wcale tak nie jest. Może wyjaśnijmy to bo po co
nieporozumienia.
Radny p. Dariusz Skórski - kolego Andrzeju, procedura budowania chodników przy drogach
wojewódzkich jest znana od lat, nie wprowadził jej Marszałek Województwa Podkarpackiego,
tylko w całej Polsce tak są budowane chodniki. A propos wydatków powodziowych były
wydane duże pieniądze tylko, że jak czytacie uchwałę budżetową jest rezerwa celowa na
zarządzanie kryzysowe, tam na takie wypadki są pieniądze, nie trzeba ich teraz szukać.
Radny p. Arkadiusz Kutkowski – mam pytanie do pana Andrzeja czy wcześniejsze wystąpienie
to jest też deklaracja, że poprze pan nasz projekt na przyszłej sesji odnośnie budowy chodnika.
Radny p. Andrzej Rachwał – w tym momencie co powiedziałem nie deklarowałem nic, jeśli
chodzi o uchwały, które będą dopiero wprowadzane. Jeżeli marszałek nie zrobi nic to wtedy
my możemy dopiero decydować o czymś. Muszę przypomnieć co się stało w tamtym roku.
Mieliśmy dostać pieniądze, były pieniądze z naszej strony zabezpieczone i do września czy
października nie dostaliśmy pieniędzy z urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie tego
chodnika, który miał być budowany. Zrobiliśmy przesunięcie na wybudowanie boiska i wtedy
nagle znalazły się pieniądze i problem przed wyborami, dlaczego wy nie chcecie dodać i robicie
krzywdę społeczeństwu. Zastanówmy się co my robimy. Panowie z opozycji jeszcze raz was
poproszę, jeżeli macie możliwości i ochotę pomóc to pomóżcie ale ustalmy coś razem a nie wy
jeździcie poza plecami ustalacie a potem macie pretensje, przecież to można zrobić razem,
wspólnie. Czy nie można było przyjść do burmistrza czy do kierownika i ustalić coś wcześniej.
Nie, wy pieniądze znajdziecie a potem nas straszycie i jeszcze ludzi nastawiacie przeciwko nam
bo my nie chcemy robić tylko wy jesteście dobrzy.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 986
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika w Łączkach Kucharskich
przy: za – 11 głosów, przeciw – 9, wstrzymujących się - 1.
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