Protokół Nr XLIII / 22
z XLIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 21 lutego 2022 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. 13.05-14.38.
Miejsce obrad: sesja przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość (zdalny tryb obradowania), miejsce prowadzenia sesji Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1, sala konferencyjna 109.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:
1.
Przewodniczący Rady – pan Grzegorz Bielatowicz otworzył 43 sesję Rady Miejskiej
w Ropczycach.
Powitał uczestników sesji oraz osoby oglądające transmisję obrad sesji rady miejskiej.
Poinformował, że na sali obrad oprócz pana burmistrza i kierownictwa obecnych jest dwóch
radnych Zenon Charchut i Stanisław Marć, ze względów problemów technicznych jakie mają
w swoich domach.
Przewodniczący Rady zarządził sprawdzenie kworum za pośrednictwem systemu e-sesja.
Powiedział, że uznajemy, iż potwierdzenie kworum jest to podpis na liście obecności, co
zostanie potwierdzone raportem obecności.
Następnie dokonano głosowego potwierdzenia udziału w sesji przez radnych wywoływanych
przez przewodniczącego Rady Miejskiej, stanowiącego jednocześnie identyfikację każdego
z radnych w rzeczywistym czasie sesji.
Przewodniczący Rady po sprawdzeniu listy obecności radnych na sesji stwierdził, że obrady są
prawomocne.
Poinformował, że: Obrady rady miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk oraz nagrania obrad są udostępnione 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 tak zwane RODO.
2.
Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski w sprawie zmian do porządku obrad.
Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak – Uprzejmie proszę o zgodę na wprowadzenie do
porządku obrad autopoprawki do projektu 4.9. To są zmiany w budżecie gminy na 2022 rok.
Autopoprawka dotyczy zwiększenia udziału własnego w budowie wodociągu w Łączkach
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Kucharskich o kwotę 300 000 zł i zwiększenie udziału własnego gminy w budowie kanalizacji
w Brzezówce jako jednego wspólnego zadania po ogłoszonym przetargu o 75 000 zł.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono.
Wnioskowana zmiana do porządku obrad została wprowadzona przy: za – 21, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady poinformował, że zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z 42 sesji Rady Miejskiej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników OSP z terenu Gminy Ropczyce.
2) Uchwała w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XXXIII/330/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mała".
3) Uchwała w sprawie przystąpienia i przyjęcia do realizacji programu "Korpus Wsparcia
Seniorów" na rok 2022
4) Uchwała w sprawie: zamiaru przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Szkoły
Podstawowej w Brzezówce
5) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki dla
parafii.
6) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w Ropczycach, działka 1687/3.
7) Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach-Pietrzejowej, działka
1086,1087.
8) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Ropczycach.
9) Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.
10) Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce na lata
2022-2032.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Przedłożenie przez Komisje Rady Miejskiej w Ropczycach: sprawozdań z działalności
w 2021 roku oraz planów pracy na 2022 rok.
7. Sprawy różne. Przyjęcie zbiorczej informacji Rady Miejskiej w Ropczycach o petycjach
rozpatrzonych w 2021 roku.
8. Zamknięcie sesji.
3.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 42 sesji Rady Miejskiej.
Brak zgłoszeń.
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Protokół z 42 sesji Rady Miejskiej został przyjęty przy: za – 21 głosów, przeciw – 0,
wstrzymujących się - 0.
4.
4.1) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Ropczyce – Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich – p. Łukasz Charchut.
Proponowany projekt związany jest z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia ustawy
o Ochotniczych strażach pożarnych. Ustawodawca zobligował samorządy do aktualizacji
treści, jak również podstawy prawnej w uchwałach dotyczących wypłaty ekwiwalentu do dnia
30 czerwca 2022.
Radny p. Bogdan Madeja - Przewodniczący Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przedstawił opinię ww. Komisji z dnia 17 lutego
2022. Po przeprowadzonej analizie pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał przedłożone na
43 sesję Rady Miejskiej w sprawach: ustalenia wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Ropczyce - projekt 4.1 i zmiany uchwały własnej
nr XXXIII/330/21 z dnia 26 kwiecień 2021 w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Mała"- projekt 4.2.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
OSP z terenu Gminy Ropczyce została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw – 0,
wstrzymujących się - 0.
4.2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XXXIII/330/21
z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mała" –
Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych – p. Mariusz Wośko.
Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały własnej numer XXXIII/330/21 z dnia 26 kwietnia
2021 roku w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mała". Zmiana Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Mała podyktowana jest trwającym obecnie naborem wniosków
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w ramach którego gmina
Ropczyce planuje złożyć w terminie do końca lutego bieżącego roku wniosek o dofinansowanie
w zakresie doposażenia w nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne istniejącej siłowni
zewnętrznej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Małej. Jednym z wymaganych
załączników w ramach przedmiotowego naboru wniosków jest zmieniona Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi określająca zadania przewidziane do realizacji w miejscowości Mała
w najbliższych latach. W związku z powyższym wnosi się o podjęcie przez Radę Miejską
w Ropczycach przedmiotowej uchwały.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
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Uchwała w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XXXIII/330/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mała" została podjęta przy: za – 21
głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.3) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia i przyjęcia do realizacji
programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej – p. Iwona Kozubowska.
Gmina Ropczyce zamierza przystąpić do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Aby przystąpić do
programu niezbędne jest przyjęcie uchwałą Rady Miejskiej programu osłonowego na
podstawie ustawy o pomocy społecznej. Program składa się z dwóch modułów. Planujemy
przystąpić do modułu pierwszego i drugiego. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat
i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
niepełnosprawność, choroby, mieszkający samodzielnie lub mieszkający z osobami bliskimi,
którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Moduł pierwszy będzie
angażował do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk
młodzieżowych i obywatelskich świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym
wsparcia. Realizacja modułu pierwszego uzależniona będzie od tego czy będą osoby chętne
realizować się jako wolontariusze, gdyż nie będą z tego tytułu otrzymywać żadnego
wynagrodzenia. Natomiast moduł drugi ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tak
zwanej opieki na odległość poprzez zakup urządzeń – opasek bezpieczeństwa oraz zakup usługi
obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami
przez centrum monitoringu. Seniorzy nie będą ponosić odpłatności za udział w programie
zarówno w ramach pierwszego moduł jak i drugiego.
Radny p. Andrzej Rachwał - Przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego
przedstawił opinię Komisji z dnia 17 lutego 2022 roku. Po przeprowadzonej analizie
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały przedłożony na 43 sesję Rady Miejskiej w sprawie
przystąpienia i przyjęcia do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 projekt 4.3.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Uchwała w sprawie przystąpienia i przyjęcia do realizacji programu "Korpus Wsparcia
Seniorów" na rok 2022 została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się
- 0.
4.4) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: zamiaru przeprowadzenia postępowania
likwidacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzezówce – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek
Oświatowych – p. Stanisław Mazur.
Proponowana uchwała dotyczy zamiaru przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Szkoły
Podstawowej w Brzezówce. Z dniem 31 sierpnia 2022 roku z powodu małej liczby uczniów
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zamierza się zlikwidować Szkołę Podstawową w Brzezówce. Uczniom zlikwidowanej Szkoły
Podstawowej w Brzezówce zapewnia się kontynuowanie nauki od 1 września 2022 roku
w Szkole Podstawowej w Lubzinie oraz w Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach. Paragraf 2
otrzymuje brzmienie: Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego nastąpi po uzyskaniu
pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, opinii związków
zawodowych i dokonaniu wymaganych zawiadomień. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj wyraz wydania
zastępuje się, jest to wyraz podjęcia. Szanowni państwo, tak jak zapisano w uzasadnieniu do
proponowanej uchwały powinna ona być podjęta do końca lutego. Jest to uchwała intencyjna
a po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty zostanie przedstawiona ostateczna
uchwała o likwidacji szkoły w Brzezówce. Obecnie w szkole podstawowej w Brzezówce jest
w klasie pierwszej troje uczniów, w klasie trzeciej jeden uczeń. Natomiast w nowym roku
szkolnym od 1 września do szkoły tej uczęszczałoby tylko troje uczniów. Mimo, że urodzonych
i zamieszkały w tej miejscowości jest więcej dzieci to rodzice zapisują je do sąsiednich szkół
podstawowych.
Radny p. Dariusz Mormol – Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu
poinformował, że ww. Komisja pracowała na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2022 roku.
Głównym zadaniem komisji była analiza i opiniowanie projektu uchwały oznaczonego
numerem 4.4. Projekt dotyczy zamiaru przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Szkoły
Podstawowej w Brzezówce. W wyniku głosowania wyżej wymieniony projekt uzyskał opinię
pozytywną.
Radny p. Kazimierz Mądro - Nie jest to wesoły dzień, jeżeli mówi się o zamknięciu szkoły ale
te liczby uczniów, które są wskazują na to, że ta szkoła nie ma racji bytu. Na pewno będzie dziś
przykro osobom, które walczyły długo o tą szkołę. Pamiętam pana Nowakowskiego czy byłego
sołtysa pana Żurka, którzy tyle lat zabiegali o tą szkołę. Niestety widać, że społeczeństwo nie
przekonało się do tej szkoły, jeżeli tak mała ilość dzieci chce uczęszczać do tej szkoły. Myślę,
że podjęcie dla niektórych tego głosu za będzie trudne ale myślę, że taka jest rzeczywistość.
Jeżeli chodzi o tą społeczność to trzeba powiedzieć, że jako radny ja również nie otrzymałem
żadnych sygnałów, które by świadczyły, że oni chcą tej szkoły. Jakaś cisza jest w tej chwili,
czyli jak gdyby przyzwolenie tej społeczności Brzezówki na to, że ta szkoła będzie
zlikwidowana.
Radny p. Dariusz Skórski - Po pierwsze dziwię się, że robimy to głosowanie dzisiaj, taki temat
ważny jak dla mnie w formie sesji zdalnej, gdzie co drugie słowo mi urywa ale spróbujemy.
Panie przewodniczący czy jest możliwość w ogóle połączyć się z sołtysem, czy sołtys wsi
Brzezówka jest obecny na sesji?
Przewodniczący Rady - zgodnie z naszym statutem w sesji uczestniczą tylko radni, natomiast
sołtysi nie mają obowiązku uczestnictwa w sposób zdalny.
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Radny p. Dariusz Skórski - To nic, poradzimy sobie. Chciałem zapytać sołtysa czy były robione
jakieś zebrania wiejskie, ewentualnie zebrania Rady Sołeckiej, jakieś konsultacje społeczne na
Brzezówce. Obaj jesteśmy radnymi ze wsi Lubzina i Brzezówka jako nasza parafia nas obydwu
będzie dotyczyć. Szkołę zlikwidować będzie łatwo, otworzyć jej później nie otworzymy. Ja
bym chciał zapytać czym podyktowany jest ten projekt uchwały bo wiemy, że jest za mała
liczba uczniów i pewnie w domyśle chodzi o koszty utrzymania tej szkoły, tylko z tego co się
orientuję w tej szkole w obecnym roku poza klasami 1-3 chyba tam miały miejsce dwa oddziały
przedszkolne. Rozumiem, że pewnie ta szkoła wygenerowała jakieś ogromne koszty, nie wiem
jakie bo na mojej komisji tego nie było, nie zapytałem. Chciałbym zapytać ile w tych kosztach
zakładam, że pewnie z 400 000 albo i więcej było kosztów bezpośrednio dotyczących
utrzymania tych klas 1-3, ile natomiast tych klas przedszkolnych bo z tego co się orientuję
i śledziłem temat pan burmistrz obiecuje, że pewnie przedszkole na Brzezówce zostanie
utrzymane i docelowo być może uda się nam uruchomić tam żłobek. Jeżeli tak świetnie. Przy
okazji tego przedszkola i przy okazji tego żłobka ogromnym kosztem będzie dla nas utrzymać
te oddziały wczesnoszkolne bo wtedy pewnie 1 etat tam by trzeba było utrzymać. Jak państwo
wiecie wszcząłem taką dyskusję na portalu społecznościowym, też chciałem poznać opinie
mieszkańców Brzezówki. Tak jak tu pan Kaziu Mądro odpowiedział jakiegoś tam dużego
odzewu nie było i głosy skrajnie za likwidacją szkoły i głosy skrajnie przeciw likwidacji, żeby
dać szansę tej szkole na jeszcze rozwój. Tak, że temat bardzo trudny dla nas wszystkich. Ja nie
ukrywam, że za tą likwidacją dziś nie zagłosuję, nie wiem jak pozostali koledzy. Chciałbym
tylko zapytać czy jakieś były podejmowane działania promocyjne wśród mieszkańców
Brzezówki, żeby zachęcić do zapisywania swoich dzieciaków w tej szkole, czy odbywały się
rozmowy z mieszkańcami, z tymi rodzicami. Pytam nie przez przypadek o to jako mieszkaniec
Lubziny bo u nas w szkole w Lubzinie też pojawi się za parę lat problem zbyt ciasnej szkoły.
Już są niektóre klasy zbyt liczne a nie mamy sal lekcyjnych dużych zbyt wiele. Jeżeli będą
przychodzić do nas uczniowie z Brzezówki tak jak do tej pory to może być problem za niedługo
w Lubzinie. Nie wiem jaka jest sytuacja na Czekaju. Nie traktujcie mojej dyskusji jako formy
ataku, tylko jako potrzebę dyskusji nad ważnym tematem.
Przewodniczący Rady - Panie radny Dariuszu, proszę cię pochyl się nad tym z taką
odpowiedzialnością. Też chciałem się tutaj odnieść do tej kwestii. To jest moje środowisko,
wspierałem tutaj działania Nowakowskiego Gienia, chodziłem też, prosiłem, przekonywałem
radę jak była kwestia budowa tej szkoły i uważam, że nasza odpowiedzialność jest tutaj bardzo
duża i żeby dać możliwość w tej szkole utworzyć żłobek a de facto przedszkole będzie dalej
funkcjonowało. Dlatego też proszę tutaj podejść odpowiedzialnie i myślę, że nasze podniesienie
ręki za jest wyrazem odpowiedzialności za to środowisko. Jest to jakby zaświecenie zielonego
światła dla tego środowiska, żeby mogła dalej ta placówka funkcjonować. Myślę, że tutaj tak
de facto to rodzice podjęli za nas decyzję bo pamiętam jeszcze te czasy co chodziliśmy
z Gieniem, rozmawialiśmy. Rodzice mieli tworzyć klimat w tym środowisku, żeby jednak
zachęcać kolejnych rodziców, żeby zapisywali te dzieci do szkoły do Brzezówki, niestety stało
się tak jak się stało i powtarzam tutaj tak naprawdę rodzice podjęli za nas decyzję. Dla mnie to
też jest niekomfortowa sytuacja bo dotyczy mojego środowiska, naszej parafii ale będę
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głosował za i zachęcam głosować za mając na uwadze odpowiedzialność za to środowisko i za
rozwój tej placówki. Tak jak pan burmistrz na komisjach powiedział zamykamy teraz nie
likwidujemy. Zawsze jest możliwość odtworzyć tą szkołę, nikt tego budynku nie zabiera.
Chodzi o to, żeby na ten czas, gdzie jest deficyt, nie ma dzieci przekształcić to i żeby ten
budynek funkcjonował z pożytkiem dla tego środowiska. Proszę tu o odpowiedzialne podejście
i potraktowanie tej sprawy. Oczywiście zachęcam i proszę o głosowanie za.
Radny p. Dariusz Herbut - Ja myślę, że temat rzeczywiście jest poważny i złożony, aczkolwiek
cała ta sytuacja, sposób jak się z tą szkołą stanie przesądziły o tym wszystkie lata wcześniejsze,
poprzedzające. Pamiętam jako młody chłopak jeździłem na Brzezówkę bo to jest po sąsiedzku
grać w piłkę i tam fundamenty pod nową szkołę zarastały wysoką trawą. Gdyby wtedy sytuacja
się rozwinęła i ta szkoła została wybudowana teraz podejrzewam, że byłoby tam więcej
uczniów. Niestety przez to, że stara szkoła w jakim stanie była to była, jakie miała miejsce to
wszyscy wiemy, dlatego ci rodzice posyłali dzieci do szkół sąsiednich do Lubziny
i do mnie na Czekaj. Jeżeli przez te wszystkie lata było tylko kilka dzieci w miejscowości
Brzezówka to teraz nagle w ciągu roku czy dwóch, nie ma takiej opcji, żeby nagle w szkole na
Brzezówce było 20 dzieci bo podejrzewam, że więcej się przez ostatnie lata dla tych roczników
na Brzezówce nie urodziło bo jednak nie jest to zbyt wielka wieś po pierwsze a po drugie
położenie geograficzne Brzezówki też nie jest korzystne dlatego, że część jest bardzo blisko
Lubziny, jest ludziom wygodniej wysyłać, czy podwozić dzieci do Lubziny do szkoły. Duża
część Brzezówki też jest praktycznie bezpośrednio położona przy Czekaju. Dzisiaj jest wygoda
na pierwszym miejscu więc rodzice tam, gdzie mają wygodniej i gdzie mają lepiej tam dzieci
posyłają. Druga kwestia jest taka, że niestety jest to tylko szkoła 3 klasowa, czyli rzeczywiście
pod względem psychicznym, jeżeli dzieci trzy, cztery lata uczą się w Brzezówce, jest ich tak
jak teraz kilka, to potem takie dziecko wysłać do innej szkoły, do innego środowiska na pewno
jest ciężko. Dawniej, gdy były to grupki większe, kilkuosobowe to tym dzieciom łatwiej się
było potem przystosować w nowej szkole. Dlatego rozumiem, że ci rodzice, którzy mają tam
dzieci im będzie ciężko. Jednak utrzymywać nauczycieli i dyrektora dla trzech osób w dalszym
ciągu to też nie jest zbyt rozsądne. Ja nie mówię, że trzeba zrzucać winę na rodziców ale jeżeli
oni sami tych dzieci nie chcą do Brzezówki wysyłać to też trudno jest utrzymywać w każdej
klasie jednego nauczyciela dla jednego dziecka. To też nie jest rozsądnie.
Radny p. Dariusz Skórski - Ja bym chciał zapytać pana dyrektora Mazura ile liczą obecnie te
oddziały dwa przedszkolne. Proszę mi powiedzieć panie dyrektorze czy próbowano rozmawiać
z rodzicami tych dzieci, w ogóle ile tam jest dzieci brzezówkowych bo wiem, że część dzieci
jest dowożonych z Lubziny. Czy rodzice tych dzieci, jeżeli są tam dzieci z Brzezówki
w przedszkolach czy oni zamierzaliby zostawić w szkole na Brzezówce czy jednak nie. Czy
były takie rozmowy przez dyrekcję prowadzone szkoły?
Pan Stanisław Mazur – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych - Jeśli chodzi
o liczebność tych dwóch oddziałów przedszkolnych, każdy z tych oddziałów liczy po 24 dzieci.
W oddziale dzieci starszych jest po 12 dzieci z Brzezówki i 12 dzieci z Lubziny. Również
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w oddziale dzieci młodszych jest 12 dzieci z Brzezówki i bodajże 9 z Lubziny, ze Skrzyszowa
jedno dziecko i z Czekaja dwoje. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy z rodzicami to teraz została
również na liście dokonana informacja i rodzice złożyli podpisy o tym, że zostali
poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły, jak również dyrekcja szkoły przy rekrutacjach
w tym roku, w tym roku to już ma mniejsze znaczenie ale w poprzednich latach również
prowadziła agitację i popularyzowanie tej szkoły, nowego budynku szkolnego. Mimo wszystko
do przedszkola dzieci idą a po przedszkolu idą do szkół w swoich miejscowościach.
Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak - Ja chciałbym dwa, trzy zdania komentarza do
wypowiedzi państwa radnych i do uzasadnienia do projektu uchwały o zamiarze likwidacji. Ja
bym to nie nazywał likwidacją szkoły. To brzmi w sensie definicji zgodnie z ustawą
o systemie oświaty, gdyż w tejże ustawie nie ma instytucji zawieszenia o której na komisjach
mówił jeden z radnych. Taka nazwa procedury, którą wszczynamy byłaby najwłaściwsza,
zawieszenie szkoły. Likwidacja szkoły następuje w określonej procedurze. Dwie uchwały rady.
Ta dzisiejsza o zamiarze i po uzyskaniu opinii kuratorium druga uchwała rady miejskiej
o ostatecznej likwidacji ale likwidacja polegająca na tym, że zawieszamy jakby naukę
w klasach 0,1, 2, 3 bo takie tam są oddziały klasowe, natomiast pozostaje przedszkole, które
w ramach tej szkoły było. My oczywiście na tej samej sesji na której podejmiemy ostateczną
uchwałę o likwidacji tej szkoły podejmiemy uchwałę o utworzeniu przedszkola w tej
miejscowości. Forma jeszcze do ustalenia bo mamy trochę czasu i być może podejmiemy też
uchwałę o utworzeniu fili żłobka ropczyckiego. Na dziś ustawa o systemie oświaty nie pozwala
pod szyldem jednej instytucji przedszkola funkcjonować pod jedną dyrekcją żłobka
i przedszkola. Zatem żłobek tam może być, jeżeli będzie takie oczekiwanie rodziców dzieci
w wieku od pół roku do 3 lat nie tylko z Brzezówki ale i z okolicznych miejscowości, które
żłobka nie mają, jak na przykład z Lubziny. Chcę powiedzieć, że w przestrzeni publicznej
a w tym i w wypowiedzi przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości dziś i również
w internecie pojawiła się fałszywa informacja jakobyśmy chcieli likwidować, bo dziś to rada
zdecyduje ale tak naprawdę projekt uchwały przedłożyłem jako burmistrz Wysokiej Radzie
z powodów oszczędności, nie. Nie chodzi nam wcale o oszczędności. Gdybyśmy chcieli
zaoszczędzić te 370 000 zł bo tyle nas kosztuje rocznie utrzymanie szkoły w której uczy się
w tym roku 4 dzieci a w przyszłym roku tylko trójka dzieci od 1 września to byśmy nie mówili
o tym, że chcemy otworzyć kolejny oddział przedszkola bo wiemy po zapisach w ubiegłym
roku, że takie potrzeby są, że można by trzeci oddział utworzyć. Być może w tym oddziale nie
byłoby pełnego składu dzieci czyli 25 ale wystarczy jeżeli będzie koło 20 dzieci i istnieje
możliwość na bazie tych klas dzisiaj jakby czasowo przymykanych 1, 2, 3 utworzyć po
niewielkich przeróbkach i wyposażeniu żłobka, oddziału w którym mogło by być 7, 8, 9, 10
dzieci bo takie są oddziały żłobkowe. Oczywiście też z możliwością drugiego oddziału
w przyszłości, gdyby takie potrzeby w tej miejscowości były. Proszę zauważyć, przy tych
samych środkach dzisiaj wydawanych na czwórkę uczniów czyli 4 gospodarstwa domowe mają
opiekę i naukę dla swoich dzieci w tej szkole za bez mała 400 000 proponuję Wysokiej Radzie
opiekę i wychowanie bez mała 30 dzieci czyli 20 w przedszkolu i około 10 w żłobku. Nie
mówimy, że oszczędzimy w przyszłym roku, że w budżecie pomniejszamy sobie wydatki o
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taką kwotę. Nikt nie zabiera tego budynku Brzezówce, nie przenosi helikopterem do innej
miejscowości, nie burzy, nie zamyka drzwi i okien, nie przeznacza na inne funkcje tylko na
funkcje wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne. Nie szarżujmy więc takimi słowami, że to
nadzwyczajny dzień bo likwidujemy szkołę. Proszę sobie wyobrazić, że w sąsiednim mieście
burmistrz wychodzi z propozycją likwidacji szkoły w Borku Wielkim, w którym jest 90 dzieci,
40 w przedszkolu i 50 w szkole, być może pomyliłem tylko składy około 50 w przedszkolu
dzieci, 40 w szkole i oczywiście zobaczymy co powie na to kuratorium i jak zagłosują radni
i to jest problem bo to jest bez mała 100 osobowa dziatwa ale u nas, kiedy proponujemy dzisiaj
czwórka, jutro trójka tylko w szkole ale może być dużo więcej dzieci dzięki temu
a równocześnie procedura otwarcia szkoły jest dużo prostsza niż zamykanie szkoły. Tak chciał
ustawodawca, że jeżeli otwieramy szkołę to nie ma tej całej procedury, która jest przy likwidacji
szkoły duże słowo ale naprawdę w tej definicji nie mieści się sytuacja Brzezówki. Tutaj pan
dyrektor zespołu oświaty mówił dość wyraźnie oczywiście, że wszyscy rodzice dzieci
z Brzezówki w wieku zerówki, klasy pierwszej, drugiej, trzeciej podpisywali się podwójnie pod
informacją, że przedkładamy Wysokiej Radzie zamiar likwidacji tej szkoły, podwójnie czyli i
mama i tata i mamy wszystkie te podpisy. Zostali wszyscy poinformowani dlaczego, jeżeli
chcieli mogli zaprotestować pisemnie, telefonicznie, ustnie, mogli nie podpisać tej informacji,
że nie przyjmują do wiadomości, nie zgadzają się. Ten dokument mamy, on służy całej tej
procedurze. Ja uważam, że jest to jedyna rozsądna decyzja, która poprawi warunki
wychowywania i opieki rodzicom mającym małe dzieci a jeżeli okaże się, że za 3, 4, 5 czy 10
lat będzie inna sytuacja w tej miejscowości, więcej dzieci wśród tych rodziców, którzy
powiedzą a jednak my chcemy zapisać swoje dzieci do Brzezówki mimo ukształtowania
terytorialnego Brzezówki, które skłania do zapisywania części dzieci z tej miejscowości do
szkół w Lubzinie, w Ostrowie jako szkoła Paszczyna i u nas w szkole na Czekaju bo
terytorialnie sąsiadują bo są blisko bo ich starsze rodzeństwo a czasami mama czy tata chodzili
właśnie do tych szkół. Deklarowałem w momencie otwarcia tej szkoły nie tylko do rodziców,
którzy byli tam zaproszeni ale również w sensie publicznym, że jeżeli utrzymamy przez
najbliższe 3-4 lata liczbę dzieci w klasach 1-3 w granicach 7, 8 dzieci, to jest potencjał na jakieś
60% ilości dzieci w Brzezówce to może zapaść decyzja na sesji rady, że dobudowujemy
następny klocek infrastruktury w postaci kolejnych 4 klas i jest możliwa klasa czwarta, piąta
i szósta, siódma, ósma. Chcę jeszcze odnieść się do wypowiedzi pana radnego Dariusza
Herbuta, który mówi, że oczywiście gdyby kiedyś podjęto decyzję o budowie ośmioklasowej
szkoły. Tak, ja to pamiętam byłem tym, który decydował o budowie fundamentów dlatego, że
nikt wtedy kiedyśmy budowali fundamenty pod obiekt szkoły nie mówił o tym, że będzie
reforma w myśl której organizujemy gimnazja. To było dawno, to było ponad 20 lat temu ale
tak się stało. W momencie, gdy zapadła decyzja o gimnazjum budowa szkoły ośmioklasowej
w tej miejscowości straciła sens. Chcę również przypomnieć, że niestety ustawa o systemie
oświaty daje wolność wyboru zapisu do szkoły dziecka rodzicom a więc mamy obwód szkoły
w Brzezówce określonej uchwałą rady jako obszar tej miejscowości, tej jednostki pomocnicze
jaką jest sołectwo Brzezówka ale rodzic ma prawo zapisać swoje dziecko do której szkoły chce.
Gdyby w ustawie zapisano, że każde dziecko z obwodu szkoły ma obowiązek być zapisane do
tej szkoły to nie mielibyśmy problemu. Potencjał tych dzieci w tej Brzezówce taki jest. Zatem
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wywodzę taki wniosek, że to rodzice swoją wolą zdecydowali o tym, że musimy zawiesić
funkcjonowanie tej szkoły na taki czas na jaki sami rodzice zdecydują.
Przewodniczący Rady - Chcę przypomnieć Wysokiej Radzie, że 8 lat temu też
podejmowaliśmy uchwałę w kwestii likwidacji tej szkoły i wtedy pamiętam były również
zapewnienia z tamtego środowiska, żeby jednak nie likwidować tej szkoły, żeby podejmować
decyzję o rozbudowie szkoły i takie decyzje zostały podjęte i myślę, że tutaj samorząd Ropczyc
stanął na wysokości zadania dając szansę temu środowisku. Uważam, że wszystkie argumenty,
które przedstawił pan burmistrz są za tym, żeby dać szansę temu środowisku, żeby podjąć taki
a nie inny krok.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Uchwała w sprawie: zamiaru przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Szkoły
Podstawowej w Brzezówce została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących
się - 1.
4.5) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży działki dla parafii – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej – p. Józef
Krzych.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Ropczyce oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów obrębu Gnojnica jako działka 1560/7 o powierzchni ogólnej 1ar, która
będzie sprzedawana na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Piotra
i Pawła w Zagorzycach na cele działalności sakralnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Z wnioskiem o sprzedaż działki zwróciła się parafia z prośbą o zastosowanie 99%
bonifikaty od ceny sprzedaży. Ustawa o gospodarce nieruchomościami pozwala na
zastosowanie bonifikaty za zgodą rady. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, gdy nieruchomość
jest zbywana kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki
z państwem na cele działalności sakralnej. Działka ta znajduje się w obszarze ogrodzonym na
którym znajduje się kościół w Gnojnicy Woli i służy działalności sakralnej.
Radny p. Zenon Charchut – Przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju
gospodarczego poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2022 roku
przeanalizowała trzy projekty uchwał i wydała pozytywne opinie o tych projektach uchwał. Są
to omawiany projekt 4.5 a także projekt 4.6 w sprawie nabycia nieruchomości 20 arowej
w Ropczycach, ulica Kilińskiego przy granicy z posesją szkoły nr 1 i projekt 4.7 zbycie
nieruchomości około 30 arów położonych w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki dla
parafii została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
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4.6) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Ropczycach,
działka 1687/3 - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej – p. Józef Krzych.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Ropczyce nieruchomości
gruntowej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Ropczyce jako działka 1087/3
o powierzchni ogólnej 20 arów 13 m2 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości
na cele społeczne, edukacyjno-kulturalne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Działka
jest położona przy ulicy Kilińskiego, od strony południowej graniczy z działką Szkoły
Podstawowej nr 1. Na działce znajduje się budynek mieszkalny drewniany, kryty blachą, który
można wykorzystać na cele społeczne. Właściciele nieruchomości wyrażają zgodę na sprzedaż
tej działki.
Radny p. Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że ww.
Komisja na posiedzeniu w dniu 18 lutego analizowała projekt uchwały dotyczący wyrażenia
zgody na nabycie działki przy ulicy Kilińskiego w Ropczycach. Następnie wydała pozytywną
opinię o tym projekcie.
Radny p. Bogdan Madeja – Przewodniczący Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poinformował, że ww. Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt nabycia nieruchomości działki nr 1686/3 - projekt 4.6.
Radny p. Andrzej Rachwał – Przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego
poinformował, że ww. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia
działki tj. projekt 4.6.
Radny p. Dariusz Mormol - Przewodniczący Komisji ds. oświaty kultury i sportu
poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu 17 lutego bieżącego roku pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały 4.6 w sprawie nabycia nieruchomości w Ropczycach
z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości na cele społeczne oraz edukacyjnokulturalne.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w Ropczycach, działka 1687/3 została podjęta przy:
za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.7) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Ropczycach-Pietrzejowej, działka 1086, 1087 - Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej – p. Józef Krzych.
Projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
niezabudowanej o powierzchni około 30 arów oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
obrębu tutaj powinno być Ropczyce-Pietrzejowa, proszę o poprawienie jako działki
ewidencyjne numer 1086 o powierzchni ogólnej 31 arów 43 m2 część działki i 1087
o powierzchni ogólnej 47 arów 2 m2 też część działki. Uchwała wchodzi w życie z dniem
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podjęcia. Przedmiotowe nieruchomości położone są przy ulicy Przemysłowej. Przylegają
bezpośrednio do nowo wykonanej drogi. Częścią tych działek zainteresowany jest inwestor,
który chce wykorzystać teren na działalność metalurgiczną.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach-Pietrzejowej, działka
1086, 1087 została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.8) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –
p. Stanisław Marć.
Projekt uchwały 4.8 wynika z postanowień Statutu Gminy, który między innymi stanowi, że
Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy. Rada miejska zatwierdza
uchwalony przez Komisję projekt rocznego planu pracy z uwzględnieniem kontroli. Komisja
Rewizyjna projekt planu pracy opracowała i przedłożyła radzie do zatwierdzenia. Jest to projekt
uchwały 4.8.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Ropczycach została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.9) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2022
rok – Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok. W projekcie tym łącznie
z autopoprawką zwiększa się wydatki budżetu na kwotę 1 150 816,33 zł. W wyniku
zakończonych czy prowadzonych postępowań przetargowych na zadania, które zostały
ogłoszone w ramach budżetu 2022 roku zwiększa się wydatki na zadaniu rewitalizacja ulicy
Króla Kazimierza Wielkiego, ulicy Krakowskiej, ulicy Grunwaldzkiej w Ropczycach w kwocie
775 816,33 zł, również na zadaniu budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharski, sieci
kanalizacji sanitarnej w Brzezówce etap II w kwocie 375 000 zł. Źródłem sfinansowania
zwiększonych wydatków będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym z 2021 roku. Zwiększa się planowane przychody o tą kwotę w związku
z wprowadzeniem tych wydatków na poszczególne zadania, które są przedstawione w tabeli nr
1 według klasyfikacji budżetowej. Równocześnie w projekcie uchwały dokonuje się
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 672 169 zł. Przesunięcia dotyczą
przede wszystkim zadań już realizowanych przez Urząd Miejski w Ropczycach,
w związku z postępowaniami przetargowymi na zadaniach majątkowych, przede wszystkim
oszczędności na zadaniu uzbrojenie terenów przy ulicy Przemysłowej w Ropczycach w kwocie
23 911 zł. Zabezpiecza się te środki na zadanie przebudowa istniejącego skateparku
w Ropczycach. Również w związku ze złożonymi ofertami na zadaniu uzbrojenie osiedla przy
ulicy Skorodeckiego brakuje kwoty 68 000 i tą kwotę zabezpieczamy, przesuwamy z zadań
remontowych dróg w związku z koniecznością zawarcia odpowiedniej umowy na to zadanie.
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Pozostałe kwoty dotyczą przesunięć między innymi zadań zleconych realizowanych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest to kwota 14 000 zł i pozostałe zadania
związane z przesunięciami między paragrafami, w związku z wprowadzoną zmianą do
klasyfikacji budżetowej.
Radny p. Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że ww.
Komisja na posiedzeniu w dniu 18 lutego wydała pozytywną opinię o zaproponowanych
zmianach budżetu związanych z realizacją inwestycji i działaniami bieżącymi, o czym stanowi
projekt 4.9. Komisja wydała również opinię pozytywną o zmianach w programie finansowym
Gminy do 2032 roku - projekt 4.10.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok została podjęta przy: za
– 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.10) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ropczyce na lata 2022-2032 - Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
Projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce na lata
2022-2032. W związku z wszelkimi zmianami dotyczącymi przesunięć czy wprowadzenia
poszczególnych pozycji w dochodach, wydatkach, przychodach czy rozchodach stanowiących
spójność, załącznik nr 1 przedstawiony jest według kwot, w związku z wprowadzonymi
zmianami. Załącznik nr 2 dotyczący przedsięwziąć zapisanych w budżecie 2022 roku nie ulega
zmianie. Wszelkie dodatkowe zmiany, które zostały wprowadzone w załączniku nr 1 stanowią
objaśnienia przyjętych wartości jako załącznik numer 3 do niniejszej uchwały.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce na lata 20222032 została podjęta przy: za – 21 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
5.
Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak - Niewiele upłynęło czasu od ostatniej sesji ale
chciałbym zapoznać Wysoką Radę i tych mieszkańców miasta i gminy, którzy słuchają obrad
Wysokiej Rady o kilku dość ważnych, istotnych sprawach. Dziękuję Wysokie Radzie za
podjęte dzisiaj decyzje. Decyzje, które umożliwiają mnie i mojej administracji samorządowej
realizowanie wszystkich zadań i celów, które mamy określone i zapisane przede wszystkim
w budżecie Gminy na bieżący rok i oczywiście tych wszystkich spraw, które wynikają z upływu
czasu. W zasadzie w każdym miesiącu mamy sesję rady miejskiej na której podejmujemy różne
decyzje wynikające z czasu, jak i również z zadań i planów dla których najważniejszym
odnośnikiem jest budżet na bieżący rok. Jesteśmy w okresie zimy. Mamy problem
z utrzymaniem w dobrym stanie technicznym przede wszystkim dróg położonych w terenie
gminnych tych nieasfaltowych o nawierzchni żużlowej czy polnej. Powstrzymujemy się
z naprawą tych dróg z uwagi na czas przełomów i trudności w dowiezieniu lepszego materiału,
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który pozwalałby dojechać być może nawet i samochodem osobowym do niektórych domów
czy karetce pogotowia. Zdaję sobie sprawę, że są takie odcinki naprawdę niedługie, gdzie być
może ludzie muszą podejść, nie da się dojechać cięższym samochodem, również tym, który
odbiera nieczystości stałe z gospodarki komunalnej. Taki jest okres, przeczekajmy, będziemy
naprawiali nasze drogi na miarę potrzeb i naszych możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o drogi
asfaltowe, zwłaszcza o miasto, o ulice, o chodniki to chcę podziękować tak firmom, które
zajmują się utrzymaniem bieżącym i utrzymaniem czystości, jaki i naszym współpracownikom
z urzędu, którzy zadbali o to, aby w odpowiednim czasie miasto było czyste i teraz po deszczu,
żeby żaden przechodzień nie czuł się obrzucony przez przejeżdżające samochody resztkami
piasku, żużlu, czy innych pozostałości po zimowym utrzymaniu. To jest też taki okres, kiedy
decydujemy o rozpoczęciu przetargów, choćby na roboty związane z utrzymaniem bieżącym
dróg w całym roku czyli wybór sprzętu, operatorów, zabezpieczeniu materiałów na naprawę
naszych dróg. Również będziemy ogłaszać wkrótce przetarg na remonty cząstkowe i przełomy.
Również będziemy zlecali przygotowanie do odmalowania pasów, znaków drogowych. To
wszystko wiąże się z robotami niezwykle ważnymi ale i też estetycznymi na skraju wiosny
i zimy, na to jeszcze przyjdzie czas. Chcę też poinformować, że ograniczenia, które wiążą się
z rozporządzeniem Rady Ministrów odnoszącym się do administracji publicznej a związane
z przeciwdziałaniem covidowi, między innymi polega na pracy zdalnej pracowników
administracji publicznej, w tym i samorządowej, czy też ograniczeniu dostępu mieszkańców do
niektórych stanowisk pracy w urzędach kończymy wraz z lutym. To rozporządzenie ogłoszone
20 stycznia obowiązuje do końca lutego i sądzę, że z informacji, które wszyscy oglądamy
w telewizji, ilości również zakażeń i sytuacji związanej z przeciwdziałaniem covidowi możemy
się spodziewać, że będzie już odblokowanie od restrykcji rozporządzenia. Nie będzie również
pracy zdalnej co nie znaczy, że jakiekolwiek bieżące nasze prace związane z obsługą
mieszkańców w różnych dziedzinach i w różnych sferach były ograniczone czy też zbyt
przesuwaliśmy to w czasie. Na miarę możliwości załatwialiśmy wszystkie sprawy jak do tej
pory, zgodnie z k.p.a i na bieżąco. Chciałbym kilka zdań, też nawiązać do spraw związanych
z kwestiami prorozwojowymi. Oczywiście zawsze kwestią, która przyczynia się do działań
prorozwojowych każdej gminy, naszej też są środki finansowe. Z przykrością muszę stwierdzić,
że w ostatnich dniach do gmin spływają ostateczne decyzje Ministra Finansów o wysokości
dotacji, subwencji i niestety nasz budżet na następnej sesji będziemy zmniejszać o kwotę 207
000 zł. To jest kwota pomniejszenia nam subwencji oświatowej na bieżący rok. Z przykrością
to stwierdzam bo w zasadzie liczba dzieci pozostaje niezmienna i warunki finansowania na dziś
nauczycieli, administracji technicznej jest taka sama, nawet te koszty są większe bo to już
mówiłem na sesji styczniowej, że z dniem 1 stycznia podjąłem decyzję o podniesieniu płac
w tej części administracji oświatowej czyli tej technicznej o 10% brutto. Subwencja oświatowa
przypomnę wynosić będzie teraz 26 365 000 a więc w granicach 50% wszystkich potrzeb na
całość dziedziny oświaty, u nas zamykamy to kosztami żłobka, przedszkoli i wszystkich szkół
podstawowych. Mamy teraz w oświacie ferie zimowe dla naszego województwa, jeszcze
tydzień. Przypomnę, że swoje programy propozycji dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
przedłożyły nam wszystkie domy kultury. Mamy ich w sumie 5 na terenie miasta i gminy.
Również stosowne propozycje centrum sportu przedłożyło. Chodzi o codzienny dostęp do
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basenu, również na lodowisko. Oczywiście wszystkie nasze placówki oświatowe pod kątem
sportowo-rekreacyjnym są dostępne dla dzieci w wieku szkolnym. Zachęcamy by korzystać
z tych różnych propozycji dzieci, młodzież, starszych też. Jeżeli chodzi o przypomnienie paru
kwestii prorozwojowych to chcę poinformować, że mimo zimy kontynuujemy poprzez firmę
realizującą budowę dworca PKS i mam nadzieję, że w terminie umownym a więc najpóźniej
w miesiącu czerwcu dojdzie do otwarcia nowego dworca. Tym samym mamy zamiar
przygotować dokumentację rozbiórkową starego dworca i rozebrać ten dworzec stary PKS-u
w okresie wakacji, tak by w okresach wrzesień-październik być może ten teren po dworcu PKS
przygotować pod kątem rekreacyjno-wypoczynkowym. Nie zamierzamy z tego terenu tworzyć
parkingu dla autobusów i busów przewoźników. Te stanowiska, które są przy nowym dworcu
mają absolutnie wystarczyć na czas postoju w okresie tylko przejazdu na danej trasie. Sądzę,
że to jest taki okres przejściowy dla tego terenu po zburzonym dworcu bo wciąż mamy wielką
nadzieję, że nasza koncepcja budowy szkoły muzycznej wraz z salą widowiskowo-koncertową
i biblioteką będzie możliwa do realizacji w czasie, w którym zostaną uruchomione środki
europejskie z Programu Odbudowy pocovidowej, jak również z perspektywy finansowej na
bieżące 6 lat. Co prawda nie znamy jeszcze szczegółów środków, które będą na wsparcie
prorozwojowe samorządów ale spodziewam się, że wydatki na inwestycje w zakresie kultury
też powinny w tych wydatkach się znaleźć. Mam taką nadzieję, że w ciągu tych 6 lat nasz plan,
nasza koncepcja, nasza strategia w tym względzie będzie realizowana, chociaż następna
kadencja może sprawić i zdecydować, że kierunki prorozwojowe w zakresie kultury mogą być
inne. Podpisałem też w ostatnich dniach umowę z wykonawcą na dokończenie budowy remizy
strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej. Przypomnę, że to jest kwota około 600 000
zł i zamierzamy tą remizę oddać w bieżącym roku na koniec września, oczekiwaną w tej
miejscowości. Jest to jedna z ważnych inwestycji w bezpieczeństwo, w ochotnicze straże
pożarne i po zakończeniu tej inwestycji możliwa jest dyskusja wśród państwa na komisjach
stałych rady w jakim kierunku chcemy dalej inwestować w infrastrukturę tego typu kubaturową
czy też techniczną na przyszły rok. Mówię to również w kontekście odbywanych w tym
miesiącu i w marcu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Tam zapadają wstępne
oczekiwania, propozycje, zadania na ten rok ale i też w dalszej perspektywie i bierzemy je pod
uwagę, monitorujemy te wnioski, w swoim czasie będziemy Wysokiej Radzie je przedkładać.
Jeżeli chodzi o inwestycje pozostałe, które są rozpoczęte, istotne i ważne w tym roku
z pewnością należy wymienić przebudowę oświetlenia ulicznego. To ponad 2200 źródeł
światła, które zmieniamy na led-y. W chwili obecnej ta inwestycja jest w realizacji, jakby na
półmetku. Zamierzamy ją w kwietniu zakończyć. Przypomnę, że jest to znacząca inwestycja bo
kwota realizacji to 2 580 000 zł. Kwotę tą zabezpieczamy poprzez preferencyjną pożyczkę
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Preferencyjna bo mimo dzisiaj już dość
wysokich kosztów pożyczki pieniądza ta pożyczka powinna być stosunkowo niska, jak również
powiązana z możliwością umorzenia ostatniej raty w wysokości 15% całej kwoty. Jestem
przekonany, że po znaczących podwyżkach energii elektrycznej spłacimy tą inwestycję
z oszczędności w ciągu najbliższych czterech, pięciu lat bo jeżeli rocznie kosztowało nas
oświetlenie wraz z utrzymaniem, z konserwacją w granicach do 1 000 000 zł to po ostatniej
podwyżce na ten rok od 1 stycznia w granicach 67% proszę sobie wyobrazić, że ta kwota by
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oscylowała, gdybyśmy nie podjęli się tej inwestycji na pewno w granicach 1 600 000 zł rocznie.
Jeżeli po tej inwestycji zaoszczędzimy w granicach około 45% - 50% bo takie są prognozy
i będziemy to monitorowali w ciągu już tego roku od miesiąca kwietnia to tą kwotę powinniśmy
właśnie w ciągu czterech lat spłacić z tych oszczędności i pozostaje nam nowa infrastruktura.
Ta, którą wymieniamy ma średnio 25 lat bo niektóre ciągi oświetlenia ulicznego mają już po
40, 30 lat, inne są budowane w czasie ostatnich 10-15 latach ale średnio te nasze inwestycje
oświetleniowe to w granicach 25 lat a więc już zdekapitalizowane. To nie tylko wymiana
samych źródeł światła ale również i wielu kilometrów linii kablowej łączącej jak również
wyniesione z transformatorów stacje sterowania, więc to będzie już bardziej nowoczesna
infrastruktura. Może niektórzy nasi mieszkańcy twierdzą, że jest ciemno ale przyzwyczaimy
się do tego. To oświetlenie jest wyliczone i jest zgodne z normami, spełnia absolutnie swoje
cele w kwestii bezpieczeństwa a, że nie oświetlamy przyległych nieruchomości i tej przestrzeni
dookoła to już jest inna sprawa. Taki jest cel, w tym zawiera się właśnie ta oszczędność.
Z pewnością inwestycją co do której dzisiaj Wysoka Rada wyraziła zgodę na powiększenie
kwoty zapisanej w budżecie jako udziału własnego jest budowa wodociągu albo inaczej
kontynuacja budowy wodociągu w Łączkach Kucharskich i związanej z tym przetargiem
również kanalizacji. Związanej bo aby otrzymać dotację a otrzymaliśmy dotację w kwocie 1
151 000 zł musieliśmy we wniosku pokazać, że nie tylko budowa wodociągu ale i kanalizacji,
ponieważ mamy stosowne projekty kolejnych etapów budowy kanalizacji w Brzezówce to
łączymy. W ten sposób po tym przetargu, po dzisiejszej decyzji Wysokiej Rady zwiększającej
te nakłady o 300 000 zł na wodociąg w Łączkach i o 75 000 zł na kanalizację w Brzezówce,
będziemy mogli realizować kolejny etap po podpisaniu umowy i wybudujemy w tym zadaniu
6 kilometrów ciągów wodociągowych i w zasadzie to jest cały obszar w Łączkach Kucharskich
wzdłuż drogi wojewódzkiej na Wielopole po jej wschodniej, południowej stronie. Pozostanie
nam strona tej drogi za rzeką, za drogą wzdłuż ulicy Zielonej i będziemy oczekiwali na
otwieranie kolejnych możliwości aplikowania o środki z nowej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej. Sądzę, że taka możliwość z pewnością będzie. To jest kolejna dość ważna i duża
inwestycja, którą rozpoczynamy. Inne istotne inwestycje, które prowadzimy czy będziemy
wkrótce prowadzić w związku też z dzisiejszą decyzją, którą Wysoka Rada podjęła, aby
zabezpieczyć z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego kwotę 775 000 zł jako nasz udział
własny w przebudowie ulic w centrum Ropczyc Króla Kazimierza Wielkiego i Krakowskiej.
Będziemy mogli w tym tygodniu podpisać umowę i mam nadzieję, że do końca września, góra
15 października powinniśmy przebudować te ulice wraz z pełną infrastrukturą techniczną, która
też liczy sobie po kilkadziesiąt lat. Chodzi o kanalizację burzową, również wodociągową
i kanalizację sanitarną czy też instalację gazowniczą. Mam nadzieję, że w tym miejscu nie
będzie dochodziło do przełomów co w ostatnich latach często się nam zdarzało i oczywiście
wiązało się z dużą uciążliwością dla pieszych i przejeżdżających samochodów. Poprawi też
w znaczący sposób estetykę w tej części miasta. Przypomnę, że oczywiście otrzymaliśmy
znaczącą dotację z rządowego funduszu Polski Ład na tą przebudowę i dzięki temu to jest
możliwe. Niestety ten procent udziału tej dotacji znacząco spada, gdyż ta dotacja państwowa
jest tak sprytnie ustawiona, że gdyby przetarg opiewał na mniejszą kwotę to musielibyśmy
oddać ale jeżeli przetarg jest na wyższą kwotę to są konsekwencje drożyzny i wzrostu kosztów
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w zakresie również budowy dróg o 795 000. To już niestety po naszej stronie i nie możemy
liczyć, że rząd nam proporcjonalnie do udzielonej dotacji dołoży. Przypomnę, że kolejnym
bardzo dużym zadaniem, które rozpoczęliśmy późną jesienią i które będziemy wczesną wiosną
kontynuować jest przebudowa ostatniego etapu naszej obwodnicy północnej czyli ulicy
Brzozowej wiodącej od centrum Czekaja w kierunku drogi E4 i w kierunku zjazdu z autostrady
w Zawadzie. Droga niezwykle ważna bo tą drogą przemieszcza się cały ruch przemysłowy,
gospodarczy z naszej dzielnicy i obszaru przemysłowego na Czekaju na autostradę czyli na
zjazd zachodni do zjazdu w Zawadzie. Sądzę, że uzupełnimy to o drogi zbiorcze, które są tam
już w części w budowie i chodniki. Poprawimy bezpieczeństwo i na najbliższe 20 lat cała ta
obwodnica poczynając od Skorodeckiego, od ulicy Wyszyńskiego, poprzez Przemysłową
będzie bezpieczna, będzie technicznie bardzo dobra i na pewno dużo lepsza niż obok droga
wojewódzka, która wymaga właśnie takiej przebudowy. Chcę w tym miejscu też wyrazić swoje
zadowolenie, że w ostatniej decyzji, którą urząd Rady Ministrów podjął oceniając składane
wnioski do rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z naboru jesiennego w roku 2020 nasz powiat
otrzymał dotację w wysokości 7 170 000 zł na przebudowę ulic powiatowych od ronda 650lecia przez Brzyzną, Granice do leśniczówki. Wyrażam wielkie zadowolenie bo jest to jeden
z dłuższych odcinków pewnie o najgorszej nawierzchni, stanie technicznym, z brakującymi
chodnikami. Niestety nie wszystkie odcinki urząd powiatowy, pan starosta ujął we wniosku
i szkoda. Między innymi ten odcinek, który myśmy kiedyś przejęli na wykonanie dokumentacji
etapami, zaczęliśmy ten chodnik budować. Wymaga jeszcze do jego dokończenia nakładu
około 1 000 000 zł. Żałuję, że w tej aplikacji z roku ubiegłego samorząd powiatu nie objął tego
projektu technicznego pomimo, że pisemnie deklarowałem, że 50% udziału własnego starosty
do tej części chodnika miasto dołoży. Pozostaje teraz sprawą otwartą, czy chcemy jako
samorząd gminny kontynuować budowę tego chodnika bo to jest sprawa otwarta, to jest zadanie
własne powiatu. Powiat nie widział potrzeby, żeby ten chodnik ująć a miałby 60% dotacji do
ogólnych kosztów całego zadania. Przyznaję, że z jednej strony zadowolenie bo jednak na
terenie gminy zostanie w drogi wbudowane tylko ze środków rządowych prawie 7 200 000 a
równocześnie trochę mi żal, że nasze dwa wnioski, któreśmy składali bo gminy miały prawo
złożyć do tego programu rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dwa wnioski a więc na budowę
nowej drogi nazywamy to koło Dziubana, jak i odcinka drogi Kociomyśli, to jest fragment drogi
gminnej w Małej łączącej dwie gminy czy drogę powiatową z gminną. Nie uzyskaliśmy
dofinansowania. Z jednej strony rozumiem i nie tłumaczę i nie próbuję argumentować, że jest
to decyzja polityczna, nie, dlatego, że w poprzednich dwóch latach z tego programu
otrzymaliśmy dotację o której przed chwilą wspominałem a więc dotacja do ulicy Brzozowej
w poprzednim roku i do ulicy Przemysłowej dzięki której to dotacji wybudowaliśmy prawie
1,5 kilometra nowej drogi w tym obszarze przemysłowym za Magnezytami ale tłumaczę, że
w sytuacji, kiedy dla Województwa Podkarpackiego ze wspomnianego funduszu przypisano
kwotę 208 000 000 zł a objęto dofinansowaniem tylko 104 wnioski na Podkarpaciu, w sytuacji
kiedy na Podkarpaciu mamy 176 gmin i 20 samorządów powiatowych to znaczy, że co druga
gmina otrzymała dotację. To znaczy, że jeżeli w naszym powiecie wszystkie pozostałe inne
gminy otrzymały dotację, a powiat otrzymał tą dotację 7 176 000 na teren gminy Ropczyce to
przyjmuję ze zrozumieniem, że nasze wnioski włożono do szuflady. Nie mamy informacji, że
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wnioski były złe albo, że była niska punktacja albo, że się nie podobało z innych pobudek
i chcę też zdementować pogłoski, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, czy
w komentarzach, że to z powodów politycznych, nie. Oceniam dobrze i uczciwie taki podział.
Gdybym był decydentem to pewnie bym podobnie zdecydował, że jeżeli tylko co druga gmina
dostaje dotacje a gmina Ropczyce będzie miała wbudowane dotacje poprzez beneficjenta jakim
jest powiat to rzeczywiście, żeby nie było tak, że w jednej gminie są realizowane dwa projekty
idące w miliony złotych a w innej gminie 0 to taką decyzję też bym podjął. To jest mój
komentarz do podziału tych środków. Przypomnę, że do końca lutego każda gmina ma prawo
złożyć do rządowego funduszu Polski Ład trzy projekty inwestycyjne i my jesteśmy już gotowi.
Złożymy wniosek wedle procedur, które są rozpisane, że jeden wniosek może być złożony
przez gminy do kwoty 5 000 000 zł i ten wniosek będzie złożony na dokończenie budowy ciągu
ulicy Przemysłowej do Wyszyńskiego i bocznej od tej ulicy w kierunku krótszego boku tego
prostokąta w obszarze przemysłowym 70 hektarowego a byłby to również i wspólny element
drogi do Eurowii. Firmy, która jest siedzibą firmy wojewódzkiej tu właśnie w Ropczycach.
Firmy, która działa na obszarze trzech województw oprócz Podkarpackiego Małopolska
i Świętokrzyskie i firmy, która chce się rozbudować i stworzyć lepszy zaplecze inżynierskie,
laboratoryjne i techniczne pod warunkiem, że będzie miała niezależną drogę obok tej, którą
dzisiaj ma jako możliwość przejazdu przez teren obcej firmy czyli Mostostal. Więc jeżeli
byśmy otrzymali dotację na ten projekt to ziści się możliwość, że Eurovia, firma europejska
i główna siedziba tej firmy na terenie naszego Podkarpacia otrzymałaby zgodę swojego
właściciela, firmy francuskiej na poważną inwestycję w rozbudowę i z tego tytułu mielibyśmy
też w przyszłości większe podatki. Drugim projektem, który złożymy do programu Nowy Ład
w ciągu tych kilku dni będzie budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną
w Witkowicach. Przypomnę, że nasz kosztorys w tym etapie opiewa na kwotę 36 000 0000 zł.
Składamy wniosek na 30 000 0000 bo w tym punkcie tego drugiego projektu możemy składać
wnioski do 30 000 0000. Zadanie, na które szukamy środków wsparcia na razie rządowych bo
europejskich jeszcze takiej możliwości nie ma po raz trzeci. Liczymy, że być może nie całą
kwotę ale jakąś kwotę etapu otrzymamy. Tylko wówczas jest możliwe rozpoczęcie budowy tej
szkoły. Jeżeli nie, to będziemy wyczekiwać odblokowania środków finansowych dla Polski
w ramach Programu Odbudowy pocovidowego i liczę bardzo, że właśnie z tego programu
w przypadku decyzji negatywnej z Polskiego Ładu moglibyśmy rozpoczynać budowę tej
szkoły. Pozostanie nam jeszcze w zapleczu, w takiej jakby rezerwie perspektywa finansowa
Unii Europejskiej i ewentualne możliwe środki na inwestycje oświatowe. Trzecim wnioskiem,
który złożymy Wysoka Rado będą ulice, drogi wraz z instalacją infrastruktury odprowadzającej
wody i chodniki jako etap ulicy na nowym osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy
Skorodeckiego, czyli to jest ten teren scalony na którym mamy scalone 28 hektarów i stanowią
one bez mała 190 działek 10 arowych pod budowę domów jednorodzinnych. Również w tym
wydaniu dotacji z nowego Polskiego Ładu jest komponent związany z dotacją dla budowy
infrastruktury gmin, które są tak zwane popegeerowskie. Co prawda PGR-ów na terenie miasta
i gminy nie było ale hektary nieruchomości gruntowej na terenie Lubziny i Brzezówki były
PGR-u Zawada i w związku z tym mamy tytuł i składamy wnioski dwa bo dwa są możliwe.
Jeden wniosek będzie dotyczył budowy boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie wraz
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z infrastrukturą placu zabaw i jest to wniosek w granicach 1 800 000 zł. Dofinansowanie
możliwe w granicach 1 200 000. Drugim wnioskiem w ramach tego samego działania są ulice
i chodnik w Brzezówce i drogi w Lubzinie. Ten wniosek może być znacznie kosztowniejszy.
Składamy go na kwotę 5 100 000 i liczymy tutaj na dotację w granicach 95%. Wszystkim,
którzy mogliby pomóc w argumentowaniu, w przedłożeniu poparcia dla tego wniosku wyrażać
będziemy wdzięczności i zadowolenie jeżeli któryś z tych dwóch wniosków zostałby przez
komisję rządową uznany i gdybyśmy otrzymali wsparcie. Też chcę przyznać, że z podobnego
komponentu rządowego związanego ze wsparciem dzieci z rodzin popegeerowskich czy
wnuków dzieci popegeerowskich złożyliśmy wniosek przy udziale właśnie tych rodzin na
środki celem zakupu komputerów, oprogramowania i wstępnie przyznano kwotę dla naszej
gminy 206 000 zł, co pozwoli zaopatrzyć w tego typu sprzęt bez mała 60 dzieci. Gmina jest
takim pośrednim beneficjentem, który składa wniosek, realizuje zakup, zabezpiecza
i kontroluje później też korzystanie z tego sprzętu. Na koniec chcę powiedzieć, że to jest
ostatnia sesja zdalna. Tak jak wspomniałem Rozporządzenie Rady Ministrów, które ogranicza
swobodę ogromadzania się w administracji publicznej, jesteśmy częścią administracji
publicznej jako samorząd dotyczy tylko terminu do końca lutego i mam wielką nadzieję, że już
innych ograniczeń w miesiącu marcu i w następnych miesiącach nie będzie. Oczywiście to
zależy od wszystkich nas jak się będziemy w każdej części Polski dostosowywać do tych
wymogów epidemicznych i je po prostu przestrzegać. Ale w związku z tym, że rozporządzenie
już nie będzie funkcjonowało i uważamy, że nowego ograniczenia nie będzie to pozwoliliśmy
sobie zaplanować jako administracja samorządowa z panem Przewodniczącym Rady Miejskiej
organizację obchodów 660 rocznicy alokacji miasta czyli nadania praw miejskich przez króla
Kazimierza poprzez formę uroczystej sesji na którą zaprosiliśmy państwa radnych i pewną
część mieszkańców, związaną przede wszystkim z oświatą, z kulturą, z gospodarką.
Oczywiście ta sesja jest zorganizowana też w reżimie sanitarnym, epidemicznym. Większego
zagrożenia nie stworzymy ale to jest pierwsza sesja fizyczna na której będziemy się mogli
spotkać z pewnością nie za długo bo czas jest też wspólnego przebywania ważny, istotny
a poprzez sesję uroczystą chcemy przesłać przekaz do naszych mieszkańców, zwłaszcza do
młodszego pokolenia, że nasza tradycja, nasza tożsamość, nasza kultura związana jest
z wiekami funkcjonowania społeczności ropczyckiej, z działalnością naszych przodków i warto
czasami o tym wspominać, warto wrócić do swoich korzeni, warto przypomnieć sobie to co
jest możliwe z lat historii ale i warto też dbać o tą tożsamość, o kulturę przede wszystkim wśród
młodego pokolenia, żeby wzbudzać poczucie satysfakcji, zadowolenia a nawet dumy, że
mieszkamy, że pochodzimy czy, że urodziliśmy się w miasteczku, które zwykle za czasów
administracji państwowej polskości było siedzibą powiatu miastem, które może nie jest wielkie
ale jest dobrze zorganizowane, jest bezpieczne i stwarza możliwości dla swoich mieszkańców
i chcielibyśmy, aby jak najwięcej tych naszych młodych mieszkańców chciało w Ropczycach
pozostać. Takie działania podejmujemy na co dzień. O tym świadczą również decyzje dzisiaj
Wysokiej Rady, zaangażowanie państwa radnych, naszych współpracowników w Urzędzie
Miejskim, w jednostkach samorządowych i współpraca z samorządami oddolnymi, z radami
osiedlowymi, radami osiedlowymi. W tej grupie spotkamy się 4 marca, serdecznie zapraszam
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a państwa, mieszkańców Ropczyc zapraszamy na Rynek. Będziemy mieli w poczęstunku tort
urodzinowy.
6.
Przewodniczący Rady poinformował, że artykuł 21 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym
stanowi, że komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania
z działalności. W związku z tym wszystkie komisje na piśmie przedłożyły radzie miejskiej
sprawozdania z działalności i plany pracy. Zapytał czy ktoś z radnych zgłasza się do zabrania
głosu odnośnie planu pracy i sprawozdania. Nie zgłoszono.
7. Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o petycjach rada miejska powinna
przedstawić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacje zbiorcze o rozpatrzonych
petycjach. Projekt informacji został przekazany radzie. Zapytał czy są uwagi dotyczące
uzupełnienia tej informacji? Nie zgłoszono.
W związku z powyższym zarządził głosowanie za przyjęciem przedłożonej informacji.
Powyższa informacja została przyjęta przy: za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Przewodniczący Rady poinformował ponadto, że do rady wpłynęło sprawozdanie z działalności
komendanta policji w Ropczycach za 2021 rok. Sprawozdanie to jest dostępne w e-sesji.
Brak zgłoszeń radnych w sprawach różnych.
8.
Przewodniczący Rady zamknął 43 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.

Protokolanci - opracowanie:
Elżbieta Klimek inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich,
Bernadeta Cholewa inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich.
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