Protokół Nr XIX / 20
z XIX sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 3 lutego 2020 r.

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku
obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie wyników głosowań,
wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ropczycach – p. Grzegorz Bielatowicz.
Czas trwania sesji: ok. 14.00 -15.30.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:
1.
Przewodniczący Rady – Otworzył 19 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.
Powitał uczestników sesji. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność
obrad.
Przewodniczący Rady przypomniał, że obrady Rady Miejskiej w Ropczycach są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz nagrania obrad są
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy.
Uczestnicząc w sesji rady miejskiej wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie
swoich danych osobowych w myśl przepisów rozporządzenia o ochronie danych tzw. RODO.
2.
Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski w sprawie zmian do porządku obrad.
Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak – proszę o zgodę na wyłączenie z porządku obrad
dzisiejszej sesji punktu 4.3., dotyczy ustalenia punktów rekrutacji dzieci do przedszkoli.
W międzyczasie ukazały się opisy, oceny przepisów dotyczących opieki przedszkolnej gmin
przeprowadzonych przez NIK. NIK zastrzega tam uwagi do obecnych przepisów. W związku
z tym, że nasz projekt opiera się na właśnie tych przepisach może zachodzić
prawdopodobieństwo uchylenia nam tejże uchwały podjętej w wersji, którą przedstawiłem
przez nadzór wojewody, wobec powyższego proszę o zgodę na wyłączenie tego projektu
uchwały i w punkcie 4.3 prosiłbym o zgodę na wprowadzenie projektu uchwały dotyczącego
zmiany uchwały budżetowej z 20 grudnia bieżącego roku. To jest jakby autopoprawka, dotyczy
spraw prawnych, technicznych, nie dotyczy zmiany kwot, przeznaczenia środków, funkcji, to
uczynilibyśmy na pisemny wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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Zmiana do porządku obrad: wycofanie projektu oznaczonego jako 4.3. i w to miejsce
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej
w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok
została przyjęta przy: za – 21, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad w całości został przyjęty: za – 21, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z 17 i 18 sesji Rady Miejskiej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia III. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Ropczyce,
2) rozpatrzenia petycji,
3) zmiany uchwały Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok,
4) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ropczyce na rok szkolny 2019/2020,
5) zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2020 rok,
6) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.
3.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 17 i 18 sesji Rady Miejskiej
w Ropczycach.
Nie zgłoszono uwag.
Protokoły z 17 i 18 sesji zostały przyjęte, przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 0.
4.
4.1
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia III. zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce – Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej – p. Józef Krzych.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia III. zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce zatwierdzonego uchwałą
XL/402/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach zmienionego trzema uchwałami: z 2012 roku
i dwa razy w 2018 roku. Obszar zmiany studium obejmuje teren w rejonie Szkoły Podstawowej
w Niedźwiadzie Dolnej. Załącznikami do niniejszej uchwały są: tekst ujednolicony studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ujednolicony rysunek
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Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, ujednolicony rysunek Kierunków
zagospodarowania oraz zasad polityki przestrzennej, ujednolicony rysunek Uwarunkowań
i kierunków rozwoju w zakresie infrastruktury technicznej. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi. Celem zmiany studium jest umożliwienie uchwalenia planu miejscowego na
cele usług sportu i rekreacji.
Radny p. Zenon Charchut - Przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju
gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju
gospodarczego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia opiniowała omawiany projekt uchwały 4.1.
w sprawie uchwalenia III. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Ropczyce. Opinia jest pozytywna.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie uchwalenia III. zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce, przy:
za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.2
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ropczycach – p. Grzegorz Bielatowicz.
Poinformował, że do rady miejskiej wpłynęły dwie petycje z dnia 18 listopada 2019 roku oraz
z 6 grudnia 2019 roku, głównie dotyczące przepisów prawa, w tym prawa miejscowego. Radni
petycje otrzymali, sprawę analizowała Komisja skarg, wniosków i petycji.
Radna p. Genowefa Ciosek - Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji
poinformowała, że Komisja skarg, wniosków i petycji dokonała analizy dwóch petycji w dniu
27 stycznia 2019 roku złożonych w interesie publicznym o zmianę prawa miejscowego.
Wynikiem pracy komisji jest wniosek, w którym komisja występuje do rady miejskiej
o nieuwzględnienie petycji oraz opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji, oznaczony jako 4.2. w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji, przy: za – 21 głosów,
przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.3
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej
w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
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Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok.
W przedstawionym projekcie ulegają zmianie zapisy § 8 w sprawie budżetu na 2020 rok.
Paragraf 8 otrzymuje brzmienie na podstawie przedstawionego załącznika jaki państwo dostali.
Paragraf 8 opiewa teraz na 1 punkt łącznie z podpunktami czwartymi, są to określone dochody,
wydatki budżetu finansowane z dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. W punkcie 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, punkt 2 dochody z tytułu kar i opłat pobieranych na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska, punkt 3 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz 4 punkt dochody z opłat za korzystanie przez operatora,
przewoźnika z przystanków komunikacyjnych. Natomiast z § 8 powstał § 9 i § 10. W § 9 określa
się w kwocie budżetu dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz § 10 są to ustalone dochody i wydatki na 2020 rok w ramach zadań unijnych.
Również uległ zmianie zapis § 13 w punkcie 3 w którym upoważnia się Burmistrza Ropczyc
do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie częściowego deficytu budżetu do kwoty
1 060 217,04 zł. Wcześniej był limit określony na całkowite zobowiązania krótkoterminowe
i długoterminowe. Pozostałe zapisy załączników tej uchwały nie ulegają zmianie.
Radny p. Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna opiniowała dwa projekty na dzisiejszą sesję. Oba projekty zaopiniowała pozytywnie
tj. projekt 4.3. i 4.5.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/163/19 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na
2020 rok, przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.4
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Ropczyce na rok szkolny 2019/2020 - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek
Oświatowych – p. Stanisław Mazur.
Proponowana uchwała dotyczy ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ropczyce
na rok szkolny 2019/2020. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020,
w wysokości:
1) benzyna bezołowiowa Pb 95 w kwocie 4,98 zł/litr,
2) olej napędowy – 5,17 zł/litr,
3) auto gaz LPG – 2,39 zł/litr.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Obowiązkiem gminy jest dowozić dzieci i uczniów niepełnosprawnych do najbliższego
przedszkola, szkoły lub ośrodka z oddziałami rewalidacji lub integracyjnymi. W przypadku
uczniów pełnosprawnych gmina również dowozi uczniów z klas 1-4, gdy odległość do szkoły
przekracza 3 kilometry a z pozostałych klas, gdy ta odległość przekracza 4 kilometry. Dowóz
ten odbywa się w formie grupowej przeważnie środkami komunikacji publicznej. Natomiast
dowóz uczniów niepełnosprawnych w przypadku gminy Ropczyce zapewniają bezpośrednio
rodzice dzieci własnym transportem po zawarciu stosownej umowy i zwrocie kosztów
przewozu. Obecnie po zmianie od 3 grudnia 2019 roku Prawa oświatowego, aby dokonać
zwrotu kosztów przewozu niezbędne jest posiadanie kwoty średniej ceny jednostki paliwa.
Zgodnie z art. 39 a ust. 3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie na każdy rok
szkolny określa rada gminy w drodze uchwały. Proponowane ceny paliwa są średnimi
wartościami na podstawie informacji uzyskanych ze stacji paliw znajdujących się na terenie
gminy Ropczyce z dwóch okresów obecnego roku szkolnego. Umowy zawarte przed dniem
wejścia w życie ustawy pozostają w mocy na okres na który zostały zawarte a nowe zasady
należy stosować do umów zawieranych po wejściu w życie uchwały.
Radny p. Józef Misiura – Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu poinformował,
że ww. Komisja w dniu 29 stycznia zajmowała się przedstawionym przed chwilą projektem
uchwały na dzisiejsza sesję. Projekt ten uzyskał opinię pozytywną.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Ropczyce na rok szkolny 2019/2020, przy: za – 21 głosów, przeciw – 0,
wstrzymujących się - 0.
4.5
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2020 rok
– Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2020 rok. W budżecie gminy
wprowadza się zwiększone dochody o kwotę 1 492 855 zł. Tabela nr 1 wskazuje zwiększenia
dochodów według klasyfikacji budżetowej. W ramach tych zwiększeń wprowadzane są środki
dotyczące kwoty 168 949 zł jako przeznaczenie środków na zadanie inwestycyjne w ramach
PROW-u w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę boiska
wielofunkcyjnego na osiedlu Chechły w Ropczycach. Kwota 973 927,14 zł jako refundacja
w ramach zadania realizowanego w 2019 roku pod nazwą Poprawa gospodarki ściekowej oraz
częściowa kwota w ramach również planowanej refundacji z 2019 roku w instalacjach tzw.
OZE kwota 349 000 zł. W tabeli nr 2 wskazane są według klasyfikacji budżetowej realizacje
wydatków, w ramach tych kwot kwota 168 000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego na
osiedlu Chechły, poprawa gospodarki ściekowej jako wydatki całkowite do sfinansowania
w celu rozliczenia, zamknięcia tego zadania w 2020 roku kwota 550 000 zł. Pozostała kwota
770 000 zł jest przeznaczona również na zadanie, które w 2020 roku w miesiącu lutym
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planowane jest do zakończenia Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Ropczycach. Z tych kwot również zabezpieczona jest kwota na rozliczenie
za IV kwartał 2019 roku tzw. wpływów z dotacji, rozliczenia z Karty Dużej Rodziny. Za 2019
rok ta kwota była zaplanowana w mniejszej kwocie niż ostateczne rozliczenie wpłynęło
w miesiącu styczniu do gminy Ropczyce. Projekt uchwały przenosi planowane wydatki między
klasyfikacją o kwotę 116 800 zł. Przede wszystkim w tej kwocie jest 100 000 zł jako
przeniesienie w ramach zadania, które było zaplanowane Budowa boiska wielofunkcyjnego na
osiedlu Chechły z zadań własnych gminy z klasyfikacją na zadanie, które jest
współfinansowane przez Unię Europejską oraz środki, które zabezpieczamy na przesunięcia
również według zadań, które realizowane są przez Urząd Miejski w Ropczycach na opłaty
w ramach zajęcia pasa drogowego, w ramach zadań dróg wojewódzkich i dróg powiatowych.
Również 1 800 zł jako zabezpieczenie na zadaniu nowe punkty oświetleniowe w celu pokrycia
zobowiązania.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na
2020 rok, przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.6
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach – p. Grzegorz Bielatowicz.
Pismo o którym mowa w paragrafie 1 projektu uchwały jest zamieszczone w informatorze
esesji. Informuję, że nie zgadzamy się z linią interpretacyjną wojewody a nawet uważamy, że
jest ona krzywdząca i na niekorzyść radnego z następujących powodów. Rada dokonuje wyboru
ławników. Po wyborze przez radę są oni do dyspozycji sądów. Z ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych ławnik nie może być radnym i w przypadku objęcia mandatu radnego powinien
przepadać mandat ławnika, zaś ustawa o samorządzie gminnym wymienia zakazy i nakazy dla
radnych. Nigdzie nie wspomina o funkcji ławnika, czyli ławnik chcąc utrzymać swoją funkcję
ławniczą nie może objąć mandatu radnego lub powinien z niego zrezygnować.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego nie uzyskał wymaganej
większości głosów i uchwała nie została podjęta przy: za – 9 głosów, przeciw – 11 głosów,
wstrzymujących się – 1 głos.
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