Protokół Nr IX / 19
z IX sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 6 maja 2019 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 – p. Grzegorz Bielatowicz.
Czas trwania sesji: ok. 13.05 - 16.25.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności radnych.
Przewodniczący Rady przypomniał, że obrady Rady Miejskiej w Ropczycach są
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w
sesji rady miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych
osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO.
2.
Przewodniczący Rady spytał czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący Rady stwierdził brak zgłoszeń w sprawie zmian w porządku obrad.
Poinformował, że Rada będzie pracować według porządku obrad, który radni otrzymali.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Wielopolki i jej dopływów
zapewniających ochronę terenu miasta i gminy Ropczyce. Rozpatrzenie projektu i głosowanie
nad projektem uchwały w sprawie:
1) wznowienia prac związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce.
4. Przyjęcie protokołu z 8 sesji.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1) nabycia lokalu mieszkalnego w Ropczycach
2) nabycia nieruchomości w Ropczycach
3) zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, dz. 1933/8
4) zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, dz. 223/2 i 239/4
5) zatwierdzenia programów działalności i planu pracy na 2019 r. Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ropczycach
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6) przyznania tytułu "Zasłużony dla Ropczyc"
7) przyznania tytułu "Zasłużony dla Ropczyc"
8) zmiany uchwały własnej Nr LV/537/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 16 lipca 2018
r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009
r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i
opiekuńcze nauczycieli
9) zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok
10) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce
11) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy
Ropczyce na koniec 2019 roku
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawy różne. Plany pracy komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.
8. Zamknięcie sesji.
3.
Przewodniczący Rady wprowadził do tematu – Informacja o stanie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego rzeki Wielopolki i jej dopływów zapewniających ochronę terenu
miasta i gminy Ropczyce: Temat zagrożenia powodziowego jest bardzo istotny dla samorządu
i poszczególnych mieszkańców miasta i gminy Ropczyce a to z powodu osobistego
doświadczenia przede wszystkim 2009 i 2010 roku. Mniejsze wylewy Wielopolki, ze
skutkami negatywnymi dla otoczenia, miały miejsce również przed i po granicznych latach
2009 i 2010. Po trudnych doświadczeniach, Samorząd Ropczyc - Rada Miejska w uchwałach
lat minionych oraz Burmistrz przez wnioski składane do właściwych służb, można by użyć
słowa „na okrągło” - zabiega o działania zabezpieczenia mienie mieszkańców przed
negatywnymi skutkami powodzi. Jednym z działań jest temat, podejmowany na tej sesji Rady
Miejskiej.
Prezentacja zdjęć i filmu.
Burmistrz p. Bolesław Bujak - Rozpoczęliśmy dzisiejszą sesję punktem, który zmierza do
dyskusji i do wyrażenia stanowiska Wysokiej Rady w sprawie wydaje się bardzo istotnej
dotyczącej troski Wysokiej Rady, bardzo wielu mieszkańców, samorządowców obecnych na
tej sali; sołtysów, przewodniczących osiedli, dotyczącej stopnia zaawansowania prac
związanych z zabezpieczeniem rzeki Wielopolki i jej dopływów przed nadmiernymi
wylewami czy podtopieniami, też z obawy przed ulewnymi deszczami, co mieliśmy okazję
zobaczyć przed chwilą na obrazkach w roku 2009, 2010, jest to prawie jakby 10 rocznica tych
zaburzeń w przepływie wody przez Wielopolkę i dopływy, kiedy znienacka w ciągu jednej
nocy z uwagi na położenie naszej gminy, Ropczyc w kotlinie, wielu naszych miejscowości w
2

dorzeczu Wielopolki, pomiędzy wzgórzami, spowodowała ta ulewna burza wielką katastrofę.
W Ropczycach i w naszej gminie, straty które zaewidencjonowaliśmy w tych dwóch latach
wynosiły ponad 25 mln zł tylko i wyłącznie w majątku gminy. Nie ma wyliczeń dotyczących
majątku przedsiębiorstw, instytucji, prywatnych obywateli, którzy mieli zniszczone
mieszkania, swoje miejsca pracy czy swoje zakłady pracy. To na pewno wielokrotnie większy
majątek, który został utracony lub zniszczony. Troską nas wszystkich od 10-ciu lat jest
zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy w dolinie Wielopolki bezpiecznego snu, aby nie
było wielkiej obawy, że w czasie burzy letniej, w czasie możliwych wiosennych podtopień
będzie obawa o utratę mienia, mieszkania, obejścia, czy nawet zdrowia bo takie przypadki
były w roku 2009, 2010. Trzeba powiedzieć, że rok 2009, 2010 to nie pierwsze tego typu
katastrofy powodziowe w Ropczycach. Doświadczały je Ropczyce na przestrzeni wieków co
kilkanaście lat, nie jest prawdą, że była to woda stulecia. Woda z 2009 roku, która w rynku
miała głębokość ponad metr gdzie na przedstawionych obrazkach widzieliśmy pływające
pontony strażackie, zdarzała się już w historii Ropczyc wielokrotnie. Musimy przyjąć do
wiadomości, że jeżeli w którymś okresie nie zostaną poczynione poważniejsze inwestycje, o
które samorząd miasta i gminy Ropczyce, od 10-ciu lat domaga się i w tych pracach
uczestniczył organizacyjnie, również finansowo, jeżeli takie prace poważne nie zostaną
wykonane na górnym dorzeczu Wielopolki jak również na dopływach to taka sytuacja może
nam grozić. To, że od ostatnich 3 lat mamy spokój bo jest jak to mówimy w brzmieniu
ludowym okres suszy, to nie oznacza, że lata suche będą zawsze. Będą pewnie i lata, które
mogą stanowić znaczące zagrożenie. Po 2010 roku, w 2011 roku, Rada Ministrów podjęła
ważną uchwałę, w której określiła program budowy zabezpieczeń przed powodzią jako
ochronę ludności w dorzeczu górnej Wisły. W tym programie ujęte były również
zabezpieczenia w dorzeczu Wielopolki, chodziło głównie o przygotowywanie technicznych
projektów zabezpieczających Wielopolkę przed napływem nalewnych burz, deszczów,
poprzez budowę zbiorników i retencyjnych, i suchych zbiorników jak również regulację
Wielopolki w tych miejscach, które tego wymagały i dopływów. Wciąż jako samorząd miasta
i gminy Ropczyce oczekujemy, że władza państwowa, stosowne instytucje, przyjdą z pomocą
gminie Ropczyce by zabezpieczyć miasto, które jest stolicą powiatu, które jest centrum
oświatowym, administracyjnym, handlowym, gospodarczym, również przemysłowym, przed
takimi zagrożeniami, żeby kilka tysięcy mieszkańców w dolinie Wielopolki nie czuło
zagrożenia gdy przyjdą upalne dni wakacji, czy w okresie wiosennych roztopów.
Chcielibyśmy aby przyśpieszyć prace związane z opracowaniem tych zamierzonych w
programie zbiorników retencyjnych, o które domaga się również i w opracowaniach, i w
swoich różnych wystąpieniach gmina Wielopole Skrzyńskie i domagają się miejscowości
naszej gminy jak Mała, Niedźwiada. Ale chyba najważniejsze jest w programie
przygotowanie zbiorników suchych, które mogłyby w przypadku takich zagrożeń kilka
milionów metrów sześciennych wody, co stanowiłoby zabezpieczenie mieszkańców Ropczyc
i osiedli jak Chechły, jak Witkowice, Pietrzejowa, przed zagrożeniem, które jak wspomniałem
kosztuje miliony złotych, a przecież to nie tylko te dwa lata, 2009, 2010, bo również w latach
następnych notowaliśmy też znaczące straty. Nie powiem, że nikt nie pomógł nam
zrealizować tej uszkodzonej infrastruktury gminy, w postaci mostów, dróg, chodników,
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przebudować niektóre obiekty w tym oświatowe. Taką pomoc otrzymaliśmy i od rządu, i od
wielu instytucji państwowych, również i od samorządu i za to serdecznie dziękujemy i mamy
we wdzięcznej pamięci. Ale wiemy, że takie sytuacje mogą się powtarzać i te wieloletnie
nakłady polegające na odbudowie zniszczonej infrastruktury i również firm
ubezpieczeniowych związane z rekompensatą za utracony majątek osób fizycznych i innych
instytucji nie przekłada się na koszty co prawda w krótszym okresie na budowę tych
zabezpieczeń. Może więc warto bardziej intensywnie zabiegać o to by stosowne instytucje w
państwie przyspieszyły prace związane z przygotowaniem tych inwestycji, a następnie byśmy
szukali dróg prowadzących do pozyskania montażu finansowego na wykonanie tych na
pewno kosztownych zabezpieczeń. W 2015 roku na tej sali mieliśmy okazję uczestniczyć jako
radni, jako samorządowcy, również mieszkańcy, którzy byli zainteresowani, z koncepcją
programową stosownych zabezpieczeń, które przygotowywała firma warszawska CVprojekty, wynikało to zlecenie z porozumienia podpisanego pomiędzy samorządem miasta i
gminy Ropczyce i innymi gminami z naszego powiatu oraz Podkarpackim Zarządem
Melioracji i Gospodarki Wodnej. Na bazie tego porozumienia i zlecenia były wykonane
koncepcje, które tu na tej sali żeśmy przedyskutowywali, wyrażaliśmy nasze opinie,
stanowisko, konsultacje były również z ludnością naszą miejscową w tych miejscowościach
gdzie przygotowywane miały być te rozstrzygnięcia i konkretne projekty z pozwoleniem na
budowę, niestety do tej pory się nie urodziły. Te koncepcje opisane, przygotowane były,
następnie zgodnie z procedurą były przedłożone do uzyskania decyzji środowiskowej w
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oddział rzeszowski i z przykrością muszę
stwierdzić, że nigdy nie doczekały się decyzji środowiskowej. Decyzji, która pozwalałaby
przygotować projekty techniczne, uzyskać pozwolenie, wykorzystać specustawę, którą Sejm,
również po naszych ropczyckich doświadczeniach, po doświadczeniach ludności w dorzeczu
górnej Wisły, przygotował. To jest ustawa na wzór ustaw drogowych, dzięki którym można
było zacząć budować obwodnice miast i autostradę. Muszę z przykrością przypomnieć, że
jako burmistrz Ropczyc protestowałem przeciwko wnioskowi o wycofaniu przez Podkarpacki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, skierowałem skargę do wojewódzkiego, następnie do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Doczekałem się odpowiedzi, że to wycofanie wniosku o decyzję
środowiskową tych projektów zabezpieczających Ropczyce i gminę ropczycką przed
powodzią było uzasadnione z uwagi na wycofanie się inwestora, którym w owym czasie był
marszałek Województwa Podkarpackiego – marszałek złożył wniosek do swojej jednostki
organizacyjnej – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o wycofaniu z
przygotowania inwestycji tych zabezpieczeń. W kontekście tej decyzji Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych złożył wniosek o również umorzenie postępowania przed
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. Od tego czasu
mamy nową sytuację prawną, która wiąże się z powstaniem przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Wody. To przedsiębiorstwo przejmuje dotychczasowe kompetencje marszałka
województwa, który do tej pory był właścicielem rzeki Wielopolki jak również i dopływów
oraz organem prowadzącym swojej jednostki organizacyjnej Podkarpacki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych, również kompetencje tej jednostki organizacyjnej przejmuje
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przedsiębiorstwo Polskie Wody. Jest to więc nowa sytuacja prawna, która nas motywuje do
tego aby na dzisiejszą sesję zaprosić przedstawicieli tej instytucji Polskie Wody do dyskusji
nad potrzebą wznowienia prac projektowych związanych z przygotowaniem tych
zabezpieczeń, które my formułujemy w trzech jakby zadaniach. Po pierwsze zbiorniki
retencyjne. Nie określamy ile ich ma być i gdzie one mają być położone, ale zdaniem
samorządu Ropczyc powinny być położone na dopływach rzeki Wielopolki. Po drugie
wnosimy o wznowienie prac projektowych związanych z przygotowaniem projektów
technicznych folderów w postaci suchych zbiorników na rzece Wielopolce, w miejscowości
Łączki Kucharskie, w miejscowości Glinik, bo uważamy, że tylko te zbiorniki, może
niekoniecznie 3, do tej pory koncepcyjnie projektowane, ale 2 czy nawet najpierw jeden,
wystarczyłyby by powstrzymać zagrożenie, które sądzę, że wciąż Ropczycom grozi i po
trzecie oczekujemy też na bardziej aktywną regulację Wielopolki polegającą na po pierwsze
pracach, które nie są bardzo kosztowne, które dotyczą odkrzaczenia, które dotyczą odmulenia
odcinków, zwłaszcza dopływów gdzie dno zostało bardzo podniesione poprzez namuły,
poprzez ziemię, poprzez piasek i w wielu miejscach zwłaszcza w dorzeczach ale i w całej
Wielopolce mamy sytuację, w której zostało koryto zawężone na znaczących odcinkach co
powoduje lokalne podtopienia bardzo dokuczliwe dla okolicznych mieszkańców z uwagi na
domy i na nieruchomości rolne, które są uprawiane i przynosi to znaczące szkody, w takich
sytuacjach. Jest wiele zakrzaczeń, które wynika ze spraw regulacyjnych i te konserwacyjne
prace uważamy jako trzeci temat, powinny być prowadzone częściej, powinny być
prowadzone na dłuższych odcinkach niż te, które były wymieniane w naszym programie
informacyjnym. Chcę przypomnieć, że w okresie od 2010 roku w imieniu samorządu miasta i
gminy Ropczyce, wystosowałem do różnych instytucji, w szczególności do Podkarpackiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ale również do Prezesa Rady Ministrów, do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do wojewody i marszałka Podkarpacia ponad
90 parę pism, które dotyczyło materii związanej z zabezpieczeniem bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy i naszego miasta przed podtopieniami i przed powodziami.
Przypominam, że również wnieśliśmy w określonym czasie o kontrolę NIK-u tych działań i
stosowna kontrola NIK-u nastąpiła w 2016 roku. Protokół kontroli NIK-u raczej wskazuje na
brak priorytetowych działań po stronie instytucji państwowych, a nie po stronie gminy. W
protokole pokontrolnym NIK zauważył, że gminy w tym i kontrolowana gmina Ropczyce w
sposób zgodny z przepisami zabezpiecza lokalną ludność poprzez informowanie o
zagrożeniach przeciwpowodziowych, poprzez wcześniejsze monitorowanie i przesyłanie
informacji do właściwych instytucji jak również i do zagrożonych obszarów i do ludności
mieszkającej na tych obszarach. W okresie kilku lat, po tych dwóch latach tragicznej dla
Ropczyc powodzi, zainwestowaliśmy wiele w sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej aby
poprawić mobilność i efekty zabezpieczeń mieszkańców przed powodzią, ale to wszystko jest
efekt działań po ewentualnych skutkach a nie przed. Profilaktyką jest zabezpieczenie przez
poważne inwestycje, te inwestycje, które były zapisane we wspomnianym programie ochrony
dorzecza górnej Wisły, które znalazły się w programach prawnych poprzez uchwałę Rady
Ministrów i mamy uważam prawo jako samorząd miasta i gminy wnosić do instytucji
państwowych, do rządu, do wojewody, dzisiaj do przedsiębiorstwa Polskie Wody na ręce pani
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dyrektor o dalsze prace na rzecz przygotowania dokumentów, które w przyszłości pozwoliły
realnie realizować fizycznie zabezpieczenia w postaci jak powiedziałem czy to zbiorników
retencyjnych, czy zbiorników suchych. Mamy nadzieję, że nowa perspektywa finansowa Unii
Europejskiej, która rozpoczyna się od 2021 roku, trwać będzie 6 lat, będzie uwzględniała
środki finansowe na szeroko rozumianą ochronę środowiska, mam nadzieję, że przygotowane
przez firmę Polskie Wody przy współpracy samorządów lokalnych, a my jako samorząd
Ropczyc deklarujemy przedsiębiorstwu Polskie Wody oddział w Rzeszowie i dyrekcji w
Warszawie, daleko idącą wolę współpracy organizacyjnej, współpracy w zakresie wspierania,
opiniowania i projektowania. Nie chciałbym w imieniu Rady wypowiadać się, że również w
kwestiach finansowych bo był czas kiedyśmy takie porozumienie podpisali, stosowne środki
wydali i efektów tych środków nie ma żadnych, więc nie wiem czy raz jeszcze samorząd
gminy zdecydowałby się na również zadeklarowanie znaczących środków finansowych, ale to
też może być przedmiotem naszych negocjacji czy rozmów jeżeliby się okazało, że na etapie
przygotowania dokumentów pod aplikacje pod środki z Unii Europejskiej niezbędne jest też
wsparcie finansowe samorządu miasta i gminy Ropczyce. Mówię dlatego, że może to być
przedmiotem rozmów i negocjacji bo uważamy, troskę o zabezpieczenie mieszkańców miasta
i gminy Ropczyce przed zagrożeniami powodziowymi, przed podtopieniami jako jedno z
ważniejszych zadań samorządu chociaż mamy świadomość, że kompetencja realizacji tych
zadań nie należy do zadań własnych samorządu gminy. Naszym zadaniem jest chronić
ludność poprzez odpowiednie monitorowanie tych zagrożeń, informowanie. Będziemy
stosowne działania wzmacniać, będziemy rozszerzali katalog możliwych przekazów,
możliwych informacji do mieszkańców, firm, instytucji. Natomiast realizacja tak poważnej
inwestycji może być tylko finansowana z budżetu państwa albo z budżetu Unii Europejskiej
gdyż ta koncepcja, która była na tej sali w 2015 roku oceniana przez zebranych
samorządowców była wyceniana na kwotę przeszło 70 mln zł. Były to kwoty na podstawie
koncepcyjnych kosztorysów roku 2015, dzisiaj mamy inne ceny, inne przetargi i
najprawdopodobniej jest to kwota przynajmniej dwukrotnie większa ale być może można
realizację etapować w dłuższym okresie. Moim zdaniem i pewnie większości państwa bo w
tym punkcie chodzi o naszą dyskusję, o wyrażenie różnych pomysłów, wniosków, również o
wyrażenie przez Wysoką Radę, przez zaproszonych gości, że naszą wspólną troską jest
znaleźć dobre rozwiązanie. Dobre rozwiązanie, które dałoby szanse na przygotowanie
dokumentów zgodnie z lokalną ludnością, z możliwym horyzontem realizacji. Uważam, że
jeżeli w ciągu 3 najbliższych lat, 4-ch góra, nie przygotujemy wspólnie z odpowiedzialnymi
instytucjami państwowymi rozwiązań technicznych, nie uzyskamy stosownych pozwoleń to
nie będziemy w stanie skutecznie aplikować o środki europejskie. Znów może się okazać jak
w odpowiedzi na kilkadziesiąt naszych pism skierowanych do tej pory do Podkarpackiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o stosowne nakłady na regulację, odpowiedzi
otrzymywaliśmy wielokrotnie, że środki, które otrzymaliśmy z budżetu państwa są
niewystarczające, informujemy pana burmistrza, że w przyszłym czasie rozważymy
możliwość realizacji wnioskowanych prac. To są słowa, które są słowami grzecznymi, ale to
są odpowiedzi, które nas nie satysfakcjonują bo mieszkańcy naszych wiosek, naszych osiedli,
naszego miasta, uważają skuteczność funkcjonowania samorządu tylko wtedy kiedy te
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zabezpieczenia, czy te lokalne regulacje są fizycznie wykonywane. A bywało tak, że przez 2
lata prosiliśmy o zwykłe uregulowanie Wielopolki w centrum miasta poprzez wycięcie
rozrastającej się faszyny, która bardzo zawężała koryto rzeki i mogła grozić lokalnymi
podtopieniami. Nie chcę zbyt szczegółowo tego tematu omawiać bo myślę, że kilka
nakreślonych przeze mnie zdań wskazuje na intencje dzisiejszego punktu, w programie
dzisiejszej sesji. Intencją jest przyjęcie przez Wysoką Radę stanowiska, które zaproponowane
jest w projekcie uchwały przeze mnie i przez współpracowników. To stanowisko zawiera się
w zasadzie w jednym zdaniu ale ma szersze uzasadnienie, które jest przed Wysoką Radą,
które może być materiałem dyskusyjnym i stanowi uzasadnienie naszego oczekiwania, w
którym Rada Miejska w Ropczycach, po uchwaleniu, będzie wnosić do Wojewody
Podkarpackiego i Prezesa Zarządu Wód Polskich o wznowienie prac związanych z ochroną
przeciwpowodziową gminy Ropczyce. Bardzo bym prosił panią dyrektor i
współpracowników aby nasze wnioski z dzisiejszej dyskusji, jak również z uzasadnienia do
naszego projektu uchwały, po uchwaleniu jeśli Wysoka Rada tak postanowi, przekażemy
również pisemnie do Wojewody i do Dyrekcji, aby ze zrozumieniem i z nadaniem toku w
procedurze tych prac, takie działania nastąpiły, bo my poważnie w Ropczycach czujemy się
zagrożeni, wciąż nie wierzymy w to, że będą tylko lata suche, które są też wrogie dla wielu
naszych mieszkańców bo w wielu miejscowościach brakuje wody i brakuje w państwie
środków i polskich i europejskich do zabezpieczenia kapitału, który niezbędny jest do
budowy wodociągów aby z tych obszarów gmin, w których woda jest, głębinowa, przerzucić
do mieszkańców tych miejscowości, w których wody z uwagi na suszę brakuje. Do tej pory
mieszkańcy naszych niektórych miejscowości ratowali się źródłami powierzchniowymi, a od
kilku lat tej wody powierzchniowej nie ma. Po kilkukrotnych wnioskach, które składaliśmy o
środki europejskie, do Regionalnego Programu Operacyjnego, do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich niestety otrzymaliśmy odpowiedź zawsze negatywną. Uważam, że to też
powinno być priorytetem dla naszego państwa bo jesteśmy w 21 wieku, prawie 30 lat po
przeobrażeniach politycznych. Z pewnością jesteśmy o wiele bogatsi jako społeczeństwo,
jako państwo, jako gminy, ale są to tak kosztowne inwestycje, jeżeli trzeba przeprowadzić
wodę przez kilka miejscowości, do miejscowości, w których wody brakuje, że z dochodów
własnych gminy nie jesteśmy w stanie sami takich inwestycji wykonać. Przy okazji jest to
apel do wszystkich, których zaprosiliśmy, nie wszyscy przyjęli nasze zaproszenie, aby w
każdym miejscu gdzie znajdują się przedstawiciele organów państwa informować o braku
środku, że one są w terenie, w gminach potrzebne, takim przykładem jest gmina Ropczyce i
część naszej gminy, która jest na południe od autostrady E4. Kończąc, prosiłbym aby po
dyskusji rozważyć przyjęcie poprzez głosowanie projektu uchwały, który przygotowaliśmy.
To stanowisko bardzo wyważone, bardziej jako prośba do stosownych władz o dalsze prace
związane z przygotowaniem tej niezbędnej inwestycji abyśmy na czas byli gotowi do
aplikowania o środki europejskie na budowę tych zabezpieczeń.

7

