5. i 6.
Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi celem realizacji punktu 5 i 6 porządku obrad
sesji.
Burmistrz p. Bolesław Bujak (podsumowanie roku oświatowego 18/19 i sprawozdanie
z działalności w okresie międzysesyjnym) – Chciałbym w kilku zdaniach odnieść się do
zakończonego roku szkolnego. Chciałbym podziękować nauczycielom gimnazjum, instytucji
która zakończyła funkcjonowanie przez 20 lat, chciałbym podziękować nauczycielom szkół
podstawowych, przedszkoli, żłobka za wychowywanie, opiekę, edukację, rozwijanie
zainteresowań dzieci i młodzieży. Jest ich prawie 4 tys.. Chciałbym podziękować
administracji z Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na czele z dyrektorem panem
Stanisławem Mazurem, pracownikom pionu administracyjno-technicznego, którzy są
zapleczem w wychowywaniu, edukacji dzieci i młodzieży. Ten rok był dobrym rokiem
oświatowym, chciałbym to powiedzieć i ocenić na podstawie egzaminów zewnętrznych, które
jak co roku były przeprowadzane przez zewnętrzne komisje. Dotyczyły kilku przedmiotów –
humanistycznych, przyrodniczych, językowych, matematycznych. Dotyczyły ostatnich klas
gimnazjalnych i 8-ej klasy szkół podstawowych. W naszych szkołach podstawowych
i gimnazjalnych uczyło się 2 958 uczniów, od 1 września uczniów w ramach szkoły
podstawowej będzie 2 669, 289 ubytek gimnazjalny i 106 dzieci zanotujemy 1 września mniej
w szkołach podstawowych. W przedszkolach opieką przedszkolną objęliśmy 988 dzieci,
w przedszkolach samorządowych, również w publicznych typu „Ochronka”, przedszkolach
niepublicznych, za które również ponieśliśmy koszt jeśli chodzi o nasze dzieci – „Bajkowy
zakątek” 24 dzieci i „Wesołek” 11. Tymi dziećmi, bez mała 4 tys., zajmowało się 446
nauczycieli, opiekunów oraz 188 pracowników niepedagogicznych. Wśród nauczycieli - 33
stażystów, 48 kontraktowych, 68 mianowanych, 297 dyplomowanych. Pracownicy
niepedagogiczni 188 to również z pracownikami administracji samorządowej w zakładzie
obsługi jednostek oświatowych. W ciągu roku oświatowego 342 uczniów otrzymało
stypendium na kwotę 161 tys., decydowało kryterium dochodowe, dochód 528 zł i mniej na
osobę w rodzinie, nie wliczamy do tego dochodu świadczeń 500+. Dziękuję, że Wysoka Rada
wyraziła pozytywną decyzję w zmianach budżetowych by zwiększyć pulę kwot remontowych
na placówki oświatowe, za kwotę 350 tys. zł chcemy zrobić mniej więcej następujące prace
w szkołach, dyrektorzy, pracownicy przy współpracy z ZOJO: szkoła nr 1: malowanie
drugiego piętra budynku, wymiana rynien, remont dachu uszczelnienie, szkoła nr 5: wymiana
wykładzin w 2 salach lekcyjnych, malowanie sal i korytarzy, renowacja placu zabaw, remont
schodów przy wejściu uczniów do szkoły, remont ławek na dziedzińcu szkoły, szkoła nr 3
Czekaj: malowanie ścian wewnętrznych w budynku C, malowanie pokrycia dachowego
w budynku A i B, szkoła Chechły: poszerzenie wjazdu do szkoły, remont placu zabaw,
wymiana 2 sztuk drzwi do WC, zespół szkół nr 5 Witkowice: roboty remontowe przy placu
zabaw, malowanie elewacji przedszkola, naprawa rynien z tyłu szkoły, zespół szkół
w Gnojnicy Dolnej: remont placu zabaw, wymiana drzwi w sali gimnastycznej, szkoła
w Gnojnicy Woli: wymiana nawierzchni podłóg w 2 salach, cyklinowanie i malowanie
parkietu w sali gimnastycznej, wymiana lamp oświetleniowych w 3 salach lekcyjnych,
doposażenie szatni, malowanie pomieszczeń szkoły i drzwi do klas, szkoła w Lubzinie:
13

odnowienie schodów zewnętrznych, cyklinowanie i malowanie 4 sal lekcyjnych, wymiana
kanalizacji w piwnicy, wymiana parapetów wewnętrznych, szkoła w Łączkach Kucharskich:
wymiana rynien w budynku starej szkoły, wymiana wykładziny na korytarzu szkoły
podstawowej, wymiana drzwi w łazienkach, szkoła w Niedźwiadzie Dolnej: naprawa okien
w sali gimnastycznej, wymiana podłogi w sali nr 8, naprawa ogrodzenia placu zabaw,
naprawa mostu na wjeździe do budynku przedszkola, bieżące malarskie naprawy ścian na
korytarzach, szkoła w Niedźwiadzie Górnej: wykonanie wykładzin obiektowych w klasach
1,2, szkoła w Małej: remont odboju koło sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych
koło trybun, szkoła w Brzezówce: przeniesienie placu zabaw obok nowego budynku szkoły ze
starego budynku szkoły, przedszkole nr 1: remont podłogi w korytarzu prowadzącym do sali
na „basen”, dokończenie remontu schodów wewnątrz budynku, przedszkole nr 2: położenie
w korytarzu – szatni dla personelu wykładziny obiektowej, wykonanie klimatyzacji,
malowanie jednej sali zabaw, wymiana podłogi w jednej sali, drobne prace remontowe,
remont ogrodzenia przedszkolnego od strony Szkoły Muzycznej, przedszkole w Lubzinie:
malowanie dachu wraz z wykonaniem okuć kominów, wykonanie prac stolarskich
dotyczących remontu drewnianych urządzeń na placu zabaw dla dzieci. Dziękuję, że Zespół
Obsługi Jednostek Oświatowych zakontraktował zlecenia na te roboty bo dzisiaj jest czas
wykonawców, podwykonawców, bardzo ciężko znaleźć dobre firmy do wykonania zadań
remontowych w krótkim czasie. Mam nadzieję, że te 350 tys. zł wystarczy, jeżeli się okaże,
bo przy remontach bywa, że odkrywamy coś do remontu, to jeszcze trzeba zrobić, jak się
powiedziało a, i b, jeżeli tego typu sytuacje by były, uważam, że zawsze jest czas na to aby
z rezerwy chociażby znaleźć kilkanaście tysięcy złotych. Nie chcę deklarować rozszerzenia
zakresu remontów bo był czas ustalania, zapadły decyzje w zakresie zleceń też,
zabezpieczone ostatnie kwoty i sądzę, że na wakacje front robót i wykonanie, rozliczenie pod
koniec wakacji. W roku oświatowym uczniowie z gimnazjum i szkół podstawowych
uczestniczyli w konkursach przedmiotowych i innych. Mamy w tym roku 5 laureatów, trzech
z języka polskiego, 2 ze szkoły podstawowej nr 1 i 1 szkoła nr 5, dwóch z fizyki ze szkoły nr
5, dwie szkoły szkoła nr 1 dwóch laureatów i szkoła nr 5 trzech laureatów, mieliśmy również
finalistów: szkoła nr 1 z języka polskiego dwoje, szkoła nr 5 – chemia, górka – gimnazjum –
z fizyki, szkoła nr 2 Czekaj – z geografii, gimnazjum w Łączkach Kucharskich – język polski,
gimnazjum w Lubzinie – z matematyki. Wszystkim laureatom i finalistom dziękujemy
i gratulujemy bo to się liczy do oceny pracy placówek oświatowych w ocenie kuratorium
całego województwa podkarpackiego. Wielu innych uczniów uczestniczyło w ogólnopolskich
olimpiadach np. z matematyki Olipmus, mitologicznej Olimpus, z języka angielskiego
Olimpus – i chcę podziękować nauczycielom i podziękować uczniom, którzy w finałach
mogli wystąpić. Jeżeli mogę ocenić poziom dydaktyczny, w ocenie zewnętrznych komisji
egzaminujących klasy III gimnazjalnej, VIII klasy szkół podstawowych: z egzaminu
gimnazjalnego w części humanistycznej 3 gimnazja miały największy stanin (to ocena) i były
to gimnazja: Górka, Gnojnica Wola, Witkowice, było 9 gimnazjów z wynikiem średnim
(stanin 4-6). Jeżeli chodzi o część matematyczno-przyrodniczą 5 gimnazjum miało wysoki
stanin: Górka, Chechły, Czekaj, Lubzina, Witkowice, 6 gimnazjum z wynikiem średnim więc
też gratuluję tym, którzy tą ocenę podnoszą. W części językowej jest 3 gimnazja z wynikiem
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wysokim: nr 2 Górka, Lubzina, Łączki Kucharskie), 7 gimnazjum z wynikiem średnim i 2
z wynikiem niskim, czyli miejsce 11 i 12, stanin w granicach 2. Zawsze mobilizuję na
naradzie z dyrektorami aby ostatnie pozycje nie w każdym roku były ostatnimi, ktoś musi być
11 i 12, w naszej tabeli 12 szkół, ale niekoniecznie te same szkoły. Gimnazjaliści z naszej
gminy jeżeli chodzi o język polski średnio uzyskiwali 65 pkt., z języka angielskiego prawie
65 bo 64,9 pkt., słabiej wypadły przedmioty przyrodnicze 50 % pkt. i matematyka najgorzej
45,5 pkt. możliwych do zdobycia. Jeżeli chodzi o 8-e klasy to z języka polskiego najlepsi
uczniowie byli ze szkoły nr 5 górka, uczniowie ze szkoły w Łączkach Kucharskich (7 stanin).
Średni wynik z języka polskiego (stanin 4-6) uzyskało 9 szkół i jedna szkoła uzyskała wynik
niski. Z matematyki najlepiej zdali ósmoklasiści ze szkoły nr 5 górka (8 stanin najwyższy)
oraz ze szkoły w Lubzinie. Siedem szkół na egzaminie ósmych klas z matematyki uzyskało
wynik średni, trzy szkoły wynik niski. Z języka angielskiego mamy 2 szkoły z wynikiem
wysokim - szkoła nr 5 – 8 stanin, szkoła Czekaj – 7 stanin, 5 szkół z wynikiem średnim oraz 5
szkół z wynikiem niskim. Na podsumowującym spotkaniu z wszystkimi dyrektorami, te
wyniki przedstawiłem bardziej szczegółowo do wiadomości wszystkich dyrektorów, prosząc
by nauczyciele się z nimi zapoznali, konkurencja teraz będzie dotyczyć 8 klas. Nie jest
jednoznacznie prawdziwą oceną nauki w szkole bo w jednym roczniku w jednej klasie,
a wiele szkół posiada tylko jeden oddział, może się zdarzyć jeden czy dwóch trochę gorszych,
ich niski wynik ciągnie średnią niżej. Na dziś jest to jedyny wskaźnik oceny pracy
dydaktycznej szkół. Szkoły przeprowadziły wiele imprez uroczystości szkolnych,
środowiskowych, o charakterze patriotycznym, o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym,
świątecznym, chciałbym przytoczyć jedną szkołę, pokazać pracę, dorobek na podstawie
szkoły nr 1. Chcę to zrobić po to abyście mieli wyobrażenie, że nauczyciele, na przykładzie
szkoły nr 1 w Ropczycach, chcę pokazać, że nie tylko 18 czy 22 godziny przy tablicy ale
trzeba również wypracować wiele godzin na próbach, na ćwiczeniach, żeby móc przygotować
ileś imprez z dziećmi, z młodzieżą, środowiskowych czy szkolnych:
We wrześniu: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” na
Rynku, VI happening na ropczyckim rynku z okazji 115. rocznicy urodzin ks. dra Jana
Zwierza pod hasłem: „Książki czytajcie, świat poznawajcie”, Uroczystość patriotyczna pod
hasłem: „W sztafecie pokoleń – od przeszłości ku przyszłości” połączona z wmurowaniem
aktu erekcyjnego pod budowę Hali Sportowej im. 100-lecia Niepodległości Polski, Jesienny
rajd rowerowy, Jesienny rajd pieszy połączony z akcją „Sprzątania świata”, Wybory do władz
Samorządu Uczniowskiego, Pielgrzymka uczniów do Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Rodzin, Ślubowanie pierwszoklasistów i pasowanie na ucznia z udziałem rodziców
w Centrum Kultury im. J.Mehoffera, Europejski Dzień Języków Obcych.
W październiku: Dzień Głośnego Czytania, Dzień Edukacji Narodowej – akademia szkolna,
Światowy Dzień Zwierząt konkurs recytatorski „W krainie zwierząt i literatury”, „W roli
ilustratora ulubionej książki” – konkurs plastyczny na okładkę ulubionej książki,
Międzyszkolny Konkurs „Super Farmer” – gry planszowe, Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Cała
Polska Czyta Dzieciom,
W listopadzie: Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – realizacja projektu „Tajemnice
skrzyni”, Rocznica Odzyskania Niepodległości koncert „Sto uśmiechów na stulecie”,
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Konkurs literacki „Spisać by nie zapomnieć. Utrwalić, by przestrzegać” – propagujący
historię i jej bohaterów oraz rozstrzygnięcie podczas spotkania „Wieczór z historią w tle –
Irena Sendlerowa”, Cykl spotkań „Portrety wielkich Polaków – Józef Piłsudski”, Konkurs
plastyczny z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości „Życzę Ci Polsko …”,
„Słodkości na Dzień Niepodległości” konkurs wyrobów cukierniczych, Wycieczka klas VIII
i III gimnazjum do Oświęcimia, Szkolny konkurs języka polskiego „Z polszczyzną za pan
brat” z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, Andrzejki Szkolne,
W grudniu: Mikołajki na sportowo, Szkolny konkurs języka niemieckiego „Najpiękniejsza
kartka bożonarodzeniowa”, „Puzzle z okładek” – konkurs dla uczniów klas 1 i 2 promujący
nowości czytelnicze zakupione do biblioteki szkolnej, „Lektura w multimediach” –
prezentacja multimedialna ulubionej książki z kanonu lektur szkolnych, „Logo biblioteki
szkolnej” konkurs, „Tak! Czytam! – konkurs fotograficzny, „By czytać się chciało, zrób
zakładkę wspaniałą” – konkurs na najciekawszą zakładkę do książki, „Podziel się magią
świąt” – konkurs na domek z piernika połączony z kiermaszem wyrobów cukierniczych,
„Gwiazda kolędników” konkurs plastyczno-techniczny, Wystawa i kiermasz stroików
bożonarodzeniowych oraz „Choinki Jedynki” Nagroda Programu I Polskiego Radia –
wyróżnienie, „Starszy czyta młodszym” – akcja czytelnicza,
W styczniu: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Babci i Dziadka – spotkanie
rodzinne, Zabawy karnawałowe,
W lutym: „Trójka doskonała – matematyka, fizyka, chemia” – Międzyszkolny Konkurs
Naukowy dla klas 8 i III gimnazjum, „Pasowanie na czytelnika”, Cykl spotkań „Portrety
wielkich Polaków – Fryderyk Chopin”, Życie i twórczość kompozytora – turniej wiedzy,
Ferie zimowe na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo – akcja edukacyjna, Dzień
Patrona Szkoły – akademia szkolna, „Zabierz książkę na ferie” – akcja czytelnicza,
W marcu: Rekolekcje wielkopostne, Spotkanie ze świadkami historii, Dzień Wiosny,
Wystawa ozdób wielkanocnych – palmy, Dzień bez wulgaryzmów,
W kwietniu: Dzień Ziemi, Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej – wycieczka do miejsc
pamięci narodowej, Wiosenny rajd pieszy, II Szkolny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za
pan brat”, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – flesz – mop w przestrzeni publicznej
(2 kwietnia), Dzień kultury języka polskiego,
W maju: Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Polonii i Polaków za granicą kraju,
Międzyszkolny Konkurs SUDOKU dla klas 5-ych organizator SP nr 1, Międzyszkolny
Konkurs „Super Farmer” – gry planszowe, Podsumowanie realizacji projektów
profilaktycznych, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja),
W czerwcu: Dzień dziecka, „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania,
Dzień Sportu, Uroczystość środowiskowa – udział uczniów w obchodach 30. rocznicy
parlamentarnych wyborów w Polsce na ropczyckim Rynku, Kiermasz wyrobów
cukierniczych – dochód przeznaczony dla chorego dziecka, Międzyszkolna gra terenowa pod
hasłem „Sprawni jak Orlęta” podsumowanie imprezy, Pokazy efektów projektów
edukacyjnych, Szkolne wycieczki (4-dniowe) – za granicę do Włoch (Monte Cassino) oraz
nad Morze Bałtyckie, Podsumowanie realizacji innowacji „Nauczanie programowania od
pierwszaka” – sukcesy uczniów w konkursach Baltie 2019, Podkarpacki Baltic –
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międzynarodowy i wojewódzki, Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 z udziałem osób
reprezentujących instytucje wspierające szkołę.
Przytoczyłem program tylko jednej szkoły, mam przedłożone programy wszystkich szkół, jest
to kilkadziesiąt stron, chcę pokazać, że nasze szkoły rozwijają zainteresowania dzieci
i młodzieży w różnych dziedzinach i jest duży wkład nauczycieli w przygotowanie tego typu
różnorodnych konkursów, uroczystości, imprez, wycieczek i wyjazdów. Właśnie za to
wszystko myślę, że w waszym i swoim imieniu składałem i jeszcze raz składam
podziękowanie i gratulacje.
Teraz chciałbym powiedzieć o zakończeniu reformy, o tym co nas czeka od 1 września
bardziej pod kątem finansowym. Przypomnę, że w tym roku oświatowym, który
zakończyliśmy fizycznie, poprawnie kończymy go 31 sierpnia, 1 wrzesień zaczyna się nowy
rok oświatowy, mieliśmy w naszych szkołach 220 oddziałów, a będziemy mieć 204 czyli
minus 16, chyba 289 dzieci gimnazjalnych. To oznacza mniej subwencji oświatowej na te
dzieci i spadek subwencji oświatowej będzie wynosił w granicach 1 755 000 wstępna
kalkulacja przedłożona przez księgowość. Summa summarum należy się spodziewać, że tylko
do tej różnicy wynikającej z ubytku dzieci, pomniejszonej subwencji, będziemy musieli
dołożyć z dochodów własnych w przyszłym roku 600 tys. zł. Nie biorę pod uwagę skutków
podwyżek płac wprowadzonych w tym roku, które przechodzą, 9,5 plus 5 ze stycznia, na rok
przyszły bo nie wiemy jakie będą wskaźniki subwencji, czy zrównoważy subwencja w 100 %
podwyżki. Jeżeli zrównoważy to będzie dotyczyć wyłącznie nauczycieli szkół podstawowych,
nie przedszkoli bo za przedszkola musimy zapłacić z dochodów własnych. Ile będą
w przedszkolach podwyżki 9,5 kosztowały od 1 września. Będzie to kwota 133 tys. zł.
Podwyżka nauczycieli w szkołach podstawowych od 1 września, 2 miesiące – 602 tys. zł.
Razem 735 tys. zł. O ile możemy się spodziewać, że 600 tys. w tym roku powinno być
zrefundowane podwyższoną subwencją to 133 tys. musimy znaleźć w naszym budżecie.
Uchwalany budżet w grudniu – nie wiedzieliśmy, że będzie druga podwyżka 1 września
i w budżecie tych środków finansowych nie mamy. Mamy odejście na emeryturę z dniem
1 lipca, niektórzy 1 września – 7 nauczycieli i 6 pracowników niepedagogicznych. Odprawa
dla wszystkich nauczycieli i pracowników będzie kosztowała 347 tys. zł. O ile odprawa
nauczycieli może być procentem zrefinansowana, na pewno nie wyższym niż 30%, to
odprawa pracowników niepedagogicznych będzie pochodzić w całości z naszych środków
finansowych. Mieliśmy uchwalając budżet w grudniu ubiegłego roku na 2019 zabezpieczone
środki w wysokości prawie 155 tys. zł. To że odeszło więcej nauczycieli to z jednej strony
dobrze bo mamy mniejszy problem z brakiem godzin, etatów po reformie i po odprowadzeniu
16 oddziałów do szkół średnich, z drugiej strony mamy niedobory w budżecie i znowu trzeba
będzie priorytetowo analizować budżet i dokonywać zmian. W systemie oświatowym od
1 września będziemy mieli o 318 uczniów mniej, 29 uczniów mniej w edukacji
przedszkolnej, 102 sześciolatków mniej – dużo i ubytek gimnazjum 289 dzieci.
Gdyby w pytaniach, w interpelacjach Wysoka Rada jeszcze coś chciała wiedzieć to
dopowiem, jest pan dyrektor zespołu oświaty też dysponuje wiedzą na temat naszego systemu
oświatowego, też uzupełni informacje.
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Dzisiaj sesja była istotna z potrzeby wprowadzenia zmian w budżecie, zabezpieczenia
środków na remonty szkół, żeby zamknąć przetargi, podpisać umowy.
Od 1 lipca mamy innych nowych przewoźników na terenie miasta i gminy Ropczyce, Arriva
firma, która przez lata prowadziła transport pasażerski, przestała tą część działalności
prowadzić. W jej miejsce mamy podmioty, które otrzymały licencję na prowadzenie
transportu publicznego, zbiorowego; Agrotrans firma z Pilzna ma kilka linii między innymi
od Sędziszowa przez Ropczyce do Niedźwiady – 4, 6 kursów innych Sędziszów Ropczyce
Niedźwiada przez Małą, kursów na trasie od Ropczyc drogą wojewódzką do Wielopola przez
Chechły, Okonin, Łączki jest sporo, uważam że wszystkie dotychczasowe trasy a nawet
więcej wypełnienie będzie. Firma Travel z Dębicy ma mniej kursów. W kierunkach jeżeli
chodzi o Ropczyce – Klęczany – Będziemyśl - Ropczyce czyli z kierunku wschodniego
i koniec w Ropczycach, np. Sędziszów – Ropczyce – Gnojnica 6 kursów. PKS Dębica, który
zarejestrowany jest w Ropczycach, też Monis, PKS Dębica i Monis to jedno władztwo, mamy
6 linii i kursów na każdej linii jest po kilka Sędziszów – Nawsie czyli w kierunku Wielopola –
9, jest 5 kursów Ropczyce – Gnojnica – Broniszów, 7 kursów z Ropczyc do Wielopola
Brzeziny, 6 kursów Ropczyce – Ostrów – Wola Ociecka czyli Czekaj, w tym kierunku też są
do Borku Wielkiego. Jest operator, który ma 4 kursy na jednej trasie Ropczyce – Sędziszów
– Szkodna – Ropczyce, kolejny operator Sędziszów –Rzeszów – Ropczyce 2 kursy. I Marcel,
który prowadzi trasy na drodze krajowej Rzeszów – Dębica – Rzeszów – 33 kursy. Problem
polega na tym, że dzisiejsze ustawodawstwo, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
jest uchwalona 7 lat temu, ma 11 nowelizacji, nie doczekaliśmy się nowej ustawy i będziemy
mieli problem. Te wszystkie podmioty nie są w stanie na siebie zarobić i musi, któraś firma
upaść oby bez reperkusji dla mieszkańców. I gmina i powiat mają niższą liczbę mieszkańców
niż w znowelizowanej ustawie, która zobowiązuje do przyjęcia przez rady powiatu i rady
gmin planów transportu zbiorowego publicznego. Ale nie powinno być tak, że są firmy, które
dostają licencje od Marszałka na trasie gdzie jest dochód, jest dużo pasażerów, ale nie są
zobligowane, bo nie ma podstawy prawnej ustawa o tym nie stanowi a mogłaby, że jak
zbierają zysk to muszą ileś kursów wykonać na trasach deficytowych. Tak powinno być żeby
takie miejscowości jak Nawsie, Brzeziny, Mała, Niedźwiada, Gnojnica Wola miały
zapewnione kursy w godzinach oczekiwań mieszkańców, którzy nie posługują się
samochodami osobowymi; emeryci, dzieci, młodzież, dorośli, którzy dojeżdżają
samochodami, gdyby była lepsza komunikacja publiczna to może nie używaliby swoich
samochodów na dojazdy, w ten sposób byłyby mniejsze korki, mniejszy ruch, mniej
powierzchni parkingowych w Ropczycach, czy w Sędziszowie. Myślę, że na ten temat
będziemy się zastanawiali wtedy kiedy Sejm uchwali nową ustawę o publicznym transporcie
zbiorowym i ureguluje te sprawy.
Jesteśmy na etapie budowy dróg, o których wcześniej mówiliśmy, niektóre są już
wyasfaltowane – w Niedźwiadzie, Lubzinie, inne są w trakcie przygotowania do asfaltowania
jak Chechły, Mała. 10 odcinków dróg, do końca lipca, w miejscowościach, o których
mówiliśmy, będą zrobione. Zakończyliśmy naprawy, remonty dróg gminnych o nawierzchni
asfaltowej – remont cząstkowy, likwidacja przełomów. I chyba naprawy na wszystkich
drogach powiatowych zostały, o ile dobrze postrzegam, i ulicach, też wykonane. Natomiast
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droga wojewódzka mimo naszych monitów w tym roku, w tamtym roku, mimo na piśmie
odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich, że w pierwszej kolejności w tym roku droga
wojewódzka 986 zostanie wyremontowana – tego remontu jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że
ten remont będzie przeprowadzony.
Podpisaliśmy umowy na rozszerzenie dojazdu do niektórych obiektów szkolnych,
oświatowych, a więc droga do szkoły w Brzezówce ma być to gotowe na 1 września, będę
chciał w październiku, listopadzie wywieźć Wysoką Radę, żebyście państwo zobaczyli tą
nową szkołę, którą na wakacjach staramy się wyposażać - i przedszkole, i zerówka i klasy I,
II, III, tyle uczniów ile uda się tam jeszcze zapisać. Rozszerzamy drogę prowadzącą od ulicy
powiatowej Wyszyńskiego do przedszkola nr 1, problem bo dość wąska i utrudniony dojazd.
Przebudowujemy ulicę Konarskiego naprzeciw szkoły na górce aby stworzyć zatokę do
bezpiecznego wysiadania, jest to też problem korka w godzinach porannych i odbioru dzieci
ze szkoły.
Jest wiele pracy na etapie przygotowania wielu projektów, to nie tylko wspomniany projekt
chodnika w Łączkach w centrum, to również ława na Zielonej i mosty i drogi, które chcemy
przygotować do pozyskiwania środków finansowych. Oczekujemy, że w najbliższych dniach
zostanie rozstrzygnięty konkurs w Urzędzie Wojewódzkim na modernizację dróg z funduszu
dróg samorządowych. Uważamy, że nasz wniosek ul. Skorodeckiego z chodnikiem powinien
mieć tak mocną punktację, że nie da się powiedzieć, że Ropczycom nie damy dotacji bo tu
jest władza nie PiS-owska, tu jest władza na tej sali pół PiS-owska, pól bezpartyjna bo jest
prawie po połowie, nie wiem dlaczego ktoś ma karać jeśli chodzi o organy państwowe gminę
z jakiś powodów politycznych. Mam nadzieję, że takimi kryteriami wojewoda nie kieruje się
jak ponoć kieruje się Marszałek w co też nie do końca wierzę. Raczej sądzę, że pan
przewodniczący Klubu PiS jest nie do końca dobrze zorientowany, wygłasza niepotrzebne
fobie.
Zakontraktowaliśmy i przekazaliśmy plac pod budowę dwóch linii oświetlenia ulicznego
i mówiąc o Łączkach, że ich dyskryminujemy, to za kwotę bez mała 100 tys. zł wykonujemy
oświetlenie ul. Zielonej w miejscowości Łączki Kucharskie. To świadczy, że jest
zrównoważony rozwój, nie ma radnego i Rada zgadza się na takie finansowanie inwestycji –
w tych miejscowościach gdzie radnych nie ma.
Zamontowaliśmy 2 parkometry, zobaczymy czy to ułatwi sprawne opłacanie postoju.
Wyposażamy się w infrastrukturę związaną z pilnowaniem właścicieli psów w czasie
spacerów aby odchody tych psów były w odpowiednich koszach odkładane, trochę porządku
chcemy wprowadzić, z pewnością nie od razu się uda, najpierw zamieściliśmy informację
o obowiązku sprzątania po pieskach, zamówiliśmy specjalistyczne kosze, pojemniki,
rękawice itd., będziemy wprowadzać ten system ochrony środowiska.
Inwestycje, które nas interesują to najważniejsze są na etapie kończenia - wspomniana szkoła
w Brzezówce. Nie widzimy zagrożenia w oddaniu do użytku w tym roku hali sportowej przy
szkole nr 1. Ale chcielibyśmy podkręcić bo każdy miesiąc nowego roku szkolnego, dzieci
z tej szkoły nie mają sali gimnastycznej, mają ale muszą 200 m przejść do hali sportowej,
która jest w połowie naszą własnością. Hala, którą budujemy jest niezwykle potrzebna i każdy
miesiąc skróconego terminu realizacyjnego to lepsza praca tej szkoły i komfort dla dzieci, dla
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rodziców też bo zwłaszcza w zimie po wychowaniu fizycznym mogą być przeziębienia.
Kanalizacja – jest nieźle, 3 zadania, Kolonia i Rzeszowska to prawie 70% wykonania,
Gnojnica, 2 sołectwa 78,3% wykonania czyli więcej niż dobrze, kanalizacja osiedli Brzyzna,
Granice – najtrudniej, najgorzej 38,4% zaawansowania bo mamy problemy z właścicielami
nieruchomości, z dopuszczeniem zgodnie z pozwoleniem i projektem do realizacji
infrastruktury, która musi być wybudowana żeby wszystko spiąć w całość. Proszę
przewodniczących tych osiedli i radnych, pomóżcie przede wszystkim pracownikom.
Obawiam się, że część mieszkańców osiedli ropczyckich nie była jeszcze mentalnie,
świadomościowo przygotowana do tej inwestycji. Wydaje się im, niech nie będzie
kanalizacji, a cóż tam jak sąsiad nie będzie podpięty mimo że chce, wybudował dom, ma
świadomość, właściciele mówią nie przez nasze, tylko którędy przeprowadzić, borykamy się,
to jest wielki problem, nie ma dnia żeby nie było rozmów, kierownicy rozkładają ręce, jest
alarmujące pismo, które otrzymałem 2 dni temu, panie burmistrzu pomóż, bo inaczej
staniemy. Nie możemy stanąć musimy to zadanie skończyć bo mamy 8,5 mln zł dotacji.
Mamy krótki okres, okres tego roku. Więc jeśli dzisiaj jest głos jeden, drugi, trzeci budujcie
również kanalizację na ul. Zielonej, to ja mówię, nie, bo po pierwsze musimy znaleźć
stosowne środki zewnętrzne, mogą być polskie, mogą być europejskie. Po drugie musimy
mieć pewność, że mieszkańcy Zielonej przynajmniej w połowie są świadomi, że trzeba to
wybudować. Obawiam się, że tam będzie jeszcze gorzej niż na Granicach lub Brzyznej. To
jest zmora, również naszej gminy kłótnie, spory, zawiść i brak sąsiedzkiego podejścia do
pomocy, do współpracy, do zrozumienia.
Budujemy Orlika na Czekaju, panie Darku bo pan mówi, że my nic dla Czekaja, my dla
Czekaja wiele, również ten chodnik, który radny Róg podkręca, a pan nie wiem czy chce tego
chodnika, czy nie chce, bo to, że chce pan budowy chodnika w Łączkach to wiem, tylko nie
wiem, który odcinek chce pan budować, bo to kwestia nie żeby budować tylko kwestia, który
odcinek, spór tego dotyczy i taktyka. Moja taktyka, o którą całą Radę proszę polega na tym,
wybierzmy od kogokolwiek co się da jeśli chodzi o finanse i wbudujmy to poprzez różne
inwestycje w miasto i gminę, a wasz klub niepotrzebnie robi wszystko aby Marszałkowi dać
na jego zadanie, zmieńcie taktykę, dużo możecie, bo macie dzisiaj tzw. dźwignię, która się
nazywa jesteśmy przy władzy i możecie temu miastu pomóc, a miasto będzie wam
wdzięczne, ja też, ale innymi kategoriami coś od innych a nie my im.
W innych sprawach mniej więcej wszystko jest dobrze prowadzone, jeden z kolegów
wypowiadających się wspomniał, że oddaliśmy blok do użytku. Pan prezes przekazał umowy,
a blok się oddaje mieszkaniami po kolei. To są mieszkania, które są własnością naszą, bo
TBS jest 100-procentową własnością gminy. A ci, którzy dostali umowy są najemcami. Ale
mają udział bo partycypowali w kosztach w granicach około 22% średnio (Prezes TBS –
trochę mniej.) trochę mniej, bez tej partycypacji tego bloku by nie było, bez udziału środków
finansowych z budżetu gminy też by tego bloku nie było. Składam gratulacje Radzie
Miejskiej tamtej kadencji, wszystkim radnym na tej sali, którzy są z tamtej kadencji bo
podjęliście decyzję, żeby sfinansować projekt, wybudować, dofinansować blok i pomoc żeby
on powstał przez różne zadania bo nasze spółki przygotowały nieodpłatnie i trochę odpłatnie
infrastrukturę ciepłowniczą, wodną, kanalizacyjną, to się wszystko liczy, żeby czynsz był na
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poziomie do utrzymania tych mieszkań. Dziękuję tej Radzie, że była zgoda byśmy wydali 100
tys. by TBS mógł zakontraktować i wykonać projekt techniczny kolejnego bloku. Taki
projekt jest gotowy, prezes otrzymał pozwolenie – potwierdza. I będę prosił aby postarał się
w tej rundzie jesiennej złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o kolejny kredyt
preferencyjny na budowę. To jest mieszkanie, może nie plus, ale mieszkanie samorząd
Ropczyce. Te same mniej więcej zasady, wspieranie z kredytu z banku państwowego,
preferencyjnego, na tym polega ta preferencja – 30 lat. Jeżeli uda się kredyt pozyskać, jest
wiele warunków, które trzeba spełnić w tym i finansowa pomoc gminy w roku przyszłym
i następnym, cykl budowy – półtora roku, gdyby zacząć budować na wiosnę 2021,
w granicach pewnie pół miliona do 800 tysięcy, dzisiaj bardzo szacuję, byłyby kolejne 24
mieszkania dla najsłabszych obywateli po to żeby tu założyli rodziny bo to są mieszkania na
lata. Nie budujemy mieszkań socjalnych, bo pomoc państwa jest niezwykle niska, a problemy
z mieszkaniami socjalnymi są największe, dziękuję Wysokiej Radzie, że zdecydowała na
poprzedniej sesji wyłożyć w zmianach budżetowych 50 tys. zł na remont sanitariatów
w mieszkaniach socjalnych w tzw. bloku rotacyjnym, wiem że braknie 12 tys. aby ten zakres
zrobić, na następnej sesji pani skarbnik na moją dzisiaj prośbę znajdzie te pieniądze. Panie
radny Michale, ja nie znajduję pieniędzy, ja mam od tego skarbniczkę, każdy ma swój zakres
czynności, ja jestem od podejmowania decyzji, dyrektorzy, kierownicy są od realizacji zadań.
Jeszcze raz dziękuję panu prezesowi za wykonanie zadania, gratuluję mieszkańcom miasta
i gminy, którzy otrzymali umowy, rozumiem, że klucze w tych dniach. Przy okazji informuję,
że deweloper, który ma projekt, nie wiem czy już pozwolenie, czy na tygodniach, zamierza
w tym roku rozpocząć, podkreślam zamierza bo ostatnio nie przeprowadziliśmy rozmowy,
budować blok jak na nasze warunki wysokościowy, bo te są 4-ro piętrowe lub parter i 3
piętra, a 2 następnie budowane przez dewelopera mają być parter i 7 pięter, trochę ropczycki
wieżowiec. Chciałbym żeby był bo każde mieszkanie, nieważne czy buduje go deweloper
prywatny jako dom, jest ich kilku, mamy duży szacunek, że to organizują, budują bo są
osoby, które nie chcą budować, tym zajmować się, chcą wziąć kredyt w banku i kupić. Być
może kupiliby w Dębicy lub w Rzeszowie, jeżeli jest ta oferta, to kupują w Ropczycach.
Każde mieszkanie, które wybuduje TBS, bo ta instytucja buduje na terenie Ropczyc jest
niezwykle ważne. Jeżeli prywatny deweloper budowałby mieszkania blokowe to też
będziemy mu wdzięczni.
Życzę spokojnych wakacji, wypoczynku, zapraszam na dożynki, organizują je sołtysi sołectw
i przewodniczący osiedli, jeżeli możecie jako radni pomóżcie w czymś, prosiłem dyrektorów
szkół żeby zechcieli pomóc jeżeli organizatorzy z prośbą się zwrócą. Jak zauważyliście na
przykładzie szkoły nr 1 mamy wspaniałych nauczycieli, bardzo wiele robią, również na
wakacjach jeżeli poprosimy będą pomocni. Dożynki koordynuje burmistrz Maziarz, prowadzi
pani Teresa Kiepiel i pani dyrektor Sylwia Ruszel. Mają być przeprowadzone w trochę innej
formule, bardziej ciekawej. Dziękuję wszystkim współpracownikom, na czele
z wiceburmistrzami, panią skarbnik, kierownikami referatów i dyrektorami jednostek
organizacyjnych, dziękuję sołtysom i przewodniczącym osiedli za wszelką pomoc przede
wszystkim Referatowi Dróg i Referatowi Rozwoju Gospodarczego bo bez waszej pomocy
wiele problemów ludzkich byłoby ciężko rozwiązać.
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Nasza gmina, miasto i gmina Ropczyce, złożyła kilka miesięcy temu wniosek do oceny
w ogólnopolskim konkursie samorządowa marka roku 30-lat wolności i mogę dzisiaj
poinformować, że miasto i gmina Ropczyce jest wśród 17 laureatów tego konkursu jako
gmina 30-lecia wolności Rzeczypospolitej Polskiej. Gratuluję przede wszystkim
mieszkańcom miasta i gminy bo to jest wasza zasługa bo zapominając o pierwszych dwóch
latach sprzed 30 i 29 lat kiedy łamała się samorządność w Ropczycach, kolejnych 28 lat
wzorem ogólnopolskiej komisji konkursowej, były w Ropczycach wzorcowe. Orzeł jest
zewnętrznym synonimem nagrody 30-lecia wolności, to tego jest dyplom grawerowany, który
wisi w holu. Gratuluję również tej nagrody i tego wyróżnienia przede wszystkim moim
współpracownikom z Urzędu Miejskiego i samorządu bo to jest wasza zasługa i również
powód do satysfakcji.
7.
Przewodniczący Rady p. Grzegorz Bielatowicz – Pozwolę sobie, bo uważam, że każdy
moment i miejsce jest dobre jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nasze i naszych obywateli
i wykorzystam moment, że mamy wśród nas – jest pani radna powiatowa, zwracam się do
pani radnej powiatowej z gorącą prośbą jako mieszkaniec Lubziny, jako radny Rady
Miejskiej, bardzo proszę o wsparcie naszych działań, radnych Klubu Samorząd i Gospodarka,
chodzi o inwestycje powiatowe, o drogę Lubzina – Okonin, o to żebyście państwo mieli
świadomość powagi sytuacji, od czasu jak powstała autostrada w Zawadzie, jeżeli chodzi
o aspekty bezpieczeństwa, o osoby które przemieszczają się tą drogą, tam jest naprawdę
niebezpiecznie, proszę się pochylić nad tym problemem i zróbmy wszystko abyśmy zadbali
o szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Jestem daleki od tego aby jakieś
tezy formułować, czy straszyć kogoś, zróbmy wszystko aby na tej drodze nie doszło do
tragedii. Jako gmina robimy to co możemy, pierwszym krokiem jest to, że jesteśmy w trakcie
realizacji oświetlenia, fragmentu drogi od starej czwórki w kierunku Okonina. Uważam, że
jako właściciel, radni powiatowi powinniście zrobić wszystko aby się pochylić nad tym
problemem i dostrzec ten problem. Kolejny element jeśli chodzi o inwestycje powiatowe to
droga Lubzina – Paszczyna. Wielokrotnie przypominałem panu staroście i przypominam przy
każdej okazji, starosta zdeklarował się, że zrobi 400 metrów odcinka chodnika w kierunku
Paszczyny, brakuje tylko 400 metrów. Tam też jest dramatyczna sytuacja jeżeli chodzi
o bezpieczeństwo mieszkańców. Proszę aby pani moją prośbę poważnie potraktowała
i żebyście się państwo wspólnie pochylili nad problemami mieszkańców miasta i gminy
Ropczyce.
Radny p. Dariusz Skórski – Zacznę od podziękowań – pragnę podziękować publicznie
nowemu sołtysowi panu Andrzejowi Cierpiałowi, zuch chłopak, nie tylko w swoim imieniu
ale w imieniu licznych mieszkańców, bardzo jest to osoba życzliwa, nawet jak nie ma
wystarczających pieniędzy w funduszu sołeckim to życzliwością i życzliwym podejściem do
mieszkańców zjednuje sobie ich. Dziękuję, to rzutuje i na pana burmistrza i na kolegę
przewodniczącego i na mnie i na nas wszystkich razem. Drobny wniosek chciałbym zgłosić
odnośnie parkometrów dzisiaj byłem świadkiem jak kupowałem miejsce parkingowe, tam
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bardzo drobnym druczkiem pisze, że nie wydają reszty, ludzie rzucają dość grube pieniądze
i potem widziałem podchodzą do panów od parkingu z pretensjami, że parkometr wziął
resztę. Trzeba większym napisem zrobić, że parkometr nie wydaje reszty i tam jest okienko –
zwrot monet, to zakleić. Na tym rynku na miejscach parkingowych podskakuje strasznie
kostka brukowa, pewnie to jest naprawa pogwarancyjna, panowie parkingowi składają na
boku, aby nie uszkodzić aut wjeżdżających. Miałbym pytanie odnośnie projektu dotyczącego
wymiany kotłów węglowych, montażu solarów i fotowoltaiki, na jakim jest obecnie etapie ten
projekt, czy został zakończony, rozliczony, jeśli nie to kiedy to nastąpi, czy gmina Ropczyce
planuje nowe projekty związane z fotowoltaiką bo mnóstwo się pyta zainteresowanych
mieszkańców, czy są możliwości pozyskania funduszy na źródła odnawialne. Muszę o spytać
o orła złotego, którym się pan burmistrz przed chwilą szczycił – bardzo się cieszę, bo
promocyjnie dla gminy to działa, chciałem interpelację złożyć czy takie odznaczenie nasza
gmina dostała bezpłatnie czy trzeba było zgodnie z regulaminem opłatę uiścić, jeżeli tak,
z tego co się orientowałem to nawet gminy wydawały kwoty w Polsce rzędu 12 000 i 15 000,
w sytuacji kiedy słyszymy, że brakuje pieniędzy na ważne inwestycje, nie będę wymieniał,
które żeby nie było, że walczę, to dlaczego wydajemy tak duże kwoty na takie odznaczenia,
np. wczoraj w „Reporterze” był artykuł o przyznaniu takiego odznaczenia, pewnie też płatny.
Złożę interpelację, ile to kosztowało gminę, odznaczenie dla gminy i dla burmistrza.
Radna p. Maria Golenia – Ja bym się zwróciła z prośbą, ostatnio mamy obniżone lustro wody
w Wielopolce, ze względu na to, że niedawno wysoka woda naprzynosiła bardzo dużo śmieci,
może byśmy zorganizowali gminne sprzątanie albo międzygminne, żeby śmieci posprzątać,
gdzieś zlokalizować, żebyśmy mieli piękne środowisko i koryto rzeki, ewentualnie pismo do
właściciela rzeki. Drugą sprawę jaką chcę poruszyć, chciałam zapytać czy jest możliwość,
jakiś program w naszej gminie, pytają mieszkańcy, odnośnie składowania i utylizacji płyt
eternitowych, bo zmieniają, mają poskładowane i chętnie by to pooddawali, ewentualnie za
odpłatnością, gdzie i kiedy by można było to zrobić. I trzecia rzecz to chciałam podziękować
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach i z Brzezówki, na ul. Olszyny tu gdzie mamy
niedrożność wiaduktu, mamy obiecane, że w przepływie dwóch tygodni będzie to
zrealizowane, że wypompowywali nam wodę, co prawda przez najbliższy czas pewno będzie
przybywało, ciągle przybywa mimo, że się pompuje, napływ wody tam jest, myślę, że to
będzie uruchomione bo jest to jedyny przejazd, blokuje przejazd rolnikom do pól, tym
bardziej, że zaczynają się żniwa.
Radny p. Michał Przystaś – Nawiązując do ostatniej informacji od koleżanki Marii, również
chciałem podziękować strażakom, jak i wszystkim, i panu burmistrzowi, przede wszystkim
panu wiceburmistrzowi, który też skierował pismo do Kolei w sprawie szybkiej interwencji
związanej z zalanymi wiaduktami na ul. Olszyny i na ul. Kolonia, za sprawne działanie
zarówno koleżanki Marii w tym temacie dla wspólnego bezpieczeństwa. To co koleżanka
powiedziała idą żniwa, okres wzmożonych i ciężkich prac ale też podkreślę tutaj temat przede
wszystkim bezpieczeństwa, te miejsca wiadomo, nie ma tam innej drogi, ale miejmy na
uwadze, że te wspólne działania, prośby, które są kierowane do PKP, z którymi nie sposób się
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dogadać, to pewnie każdy potwierdzi z sołtysów czy z osób, które miały do czynienia z tą
instytucją, ale bezpieczeństwo, te miejsca są newralgiczne. Powiem pod kątem ulicy Kolonia,
mocno rozbudowana ulica, mnóstwo rodzin, dzieci przy wysokim lustrze wody mają różne
pomysły, nawet idąc tam, może dojść do jakiejś tragedii. Jeżeli nie dałyby skutków deklaracje
PKP, które są zadeklarowane koleżance Marii w najbliższym czasie, abyśmy jeszcze raz
wspólnie do tego tematu mocno i prężnie przysiedli. A w kwestii strażaków to takim na
zakończenie żargonem – brawo wy.
Radny p. Dariusz Herbut – Mam apel od mieszkańców osiedla z Cukrowni, mianowicie tam
w centrum w stronę osiedla, jest dwie duże działki, jedna zabudowana, druga naprzeciwko
o dużej powierzchni, na nich nie sprzątano, nie koszono od nie wiadomo jakiego czasu,
mnożą się tam różne owady i gady i mieszkańcy mówią jakby się udało jakieś pismo wysłać,
mieszkańcy nie wiedzą czyje, bo jest RODO, ale żeby gminnymi kanałami wysłać pismo, czy
upomnienie, czy to co należy zrobić w takim wypadku.
Burmistrz p. Bolesław Bujak – Ominąłem informację dotyczącą inwestycji kolektory,
fotowoltaika, piece na pelet – na koniec czerwca został wykonany odbiór ostatniego montażu
solarnego, w sumie mamy 159 wykonanych i odebranych zestawów solarnych oraz
odebranych 25 kotłów na pelet, te dwie inwestycje kosztowały 2 mln zł i również na koniec
czerwca jest zgłoszenie pełne do końcowego odbioru ostatecznego 231 instalacji zestawów
fotowoltaicznych, to są zestawy o mocy od 2 do 9 kilowatów, one razem kosztowały na
terenie miasta i gminy Ropczyce 4,9 mln, razem te inwestycje szeroko rozumianej ochrony
środowiska – fotowoltaika, zestawy solarne prawie 7 mln zł, w tym bez mała 70% to były
środki pozyskane z Unii Europejskiej. Zakończyliśmy ten program, dzisiaj wiemy, że jest
duże oczekiwanie mieszkańców miasta i gminy aby wdrożyć jeszcze raz taki program,
będziemy obserwowali czy w następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będzie
taka możliwość. Jeżeli tak, to z pewnością mieszkańcom miasta i gminy pomożemy
i będziemy liderem programu parasolowego, bo on na tym polega, że gmina prowadzi
w imieniu beneficjentów, którymi są mieszkańcy. Nie sądzę aby w okresie do uruchomienia
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej były na to środki rządowe, zatem sugeruję
mieszkańcom ewentualny kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, być
może tam pojawi się jakiś program bezpośrednio nakierowany do osób fizycznych. Duży
kłopot z przejazdem pod PKP na terenie osiedla Pietrzejowa, Witkowice – mam nadzieję, że
te różne alarmujące nasze wystąpienia i pani przewodniczącej osiedla i pana kierownika
Drozda, który też zbulwersowany tym, że władze Kolei wystąpienia przeróżne marginalizują
i się nic nie dzieje przygotował wystąpienie do Wojewody, które z moim podpisem
przesłaliśmy i skierowaliśmy do wiadomości z prośbą o interpelację do posła, do radnego
wojewódzkiego, mam nadzieję, że władza państwowa, a władza wojewódzka na terenie
województwa to wojewoda i mają też prawo reprezentować w Sejmie posłowie, pomogą nam
jakby ruszyć z posad niemrawą administrację państwowej firmy jaką jest PKP. Nie mamy za
dużo praw aby ingerować bo są to urządzenia Kolei, z pewnością się nie sprawdziły, mam
nadzieję, że przeprojektują, że wykonają nowe i może się to udać, czy zdążymy przed
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żniwami to jest właśnie pytanie. Skrótowo odpowiem panu przewodniczącemu Klubu PiS, że
ta nagroda i te nagrody są nie za darmo one wynikają z argumentów, które bardzo szeroko
musieliśmy opisać i są na pewno powodem promocji, a za promocję w wielu różnych
gazetach, na odbiorze nie byłem, byli moi współpracownicy, między innymi burmistrz
Maziarz, pani kierownik Teresa Kiepiel, były dziesiątki czy więcej różnych dziennikarzy,
różnych telewizji, różne instytucje, to jest gala gdzie jest kilkaset osób, zajmują się analizą
tych, którzy takie wyróżnienia dostawali, wyróżnienia samorządowe i gospodarcze, myślę, że
za promocję warto zapłacić, zwłaszcza gdy to jest promocja ogólnopolska i teraz kwestia żeby
też to promocyjnie przekazać, przekazać w eter bo mamy przyjemność powiedzieć, że od tych
28 lat, samorząd Ropczyc jest samorządem zrównoważonym, ma efekty, jest doceniony, to
komisja na pewno nie partyjna, na pewno wyróżnione są samorządy, które można by,
sympatyzując z ich prezydentami, burmistrzami, wójtami, powiedzieć są z różnych
środowisk. Nie pamiętam ile za tą promocję zapłaciliśmy, oczywiście panu radnemu
odpowiemy.
8.
Przewodniczący Rady zamknął 12 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.
Protokolanci:
Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej,
Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej.
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