4. Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak - przedkładam państwu raport o stanie gminy
Ropczyce. W związku ze znowelizowanymi ustawami o samorządzie gminnym, powiatowym
i wojewódzkim, jak również nową Ordynacją Wyborczą do wymienionych samorządów
powstał po stronie wszystkich trzech stopni samorządu terytorialnego obowiązek
przygotowania i przedłożenia Wysokiej Radzie raportu, który opisuje sytuację gospodarczą
i społeczną w każdej gminie, jest podstawą do analiz, wniosków, do obserwacji różnych
trendów rozwojowych. Nasz raport jest przedłożony Wysokiej Radzie w formie elektronicznej,
do wglądu w formie pisemnej w biurze rady, jest również na stronie internetowej urzędu
miejskiego. Jest to obszerny materiał. W tym raporcie chcieliśmy objąć informacją wszystkie
te dziedziny życia naszej wspólnoty miasta i gminy Ropczyce, które związane są z naszymi
kompetencjami. W tym raporcie nie analizujemy tych dziedzin, które nie są związane
z kompetencją samorządu gminnego. Te informacje znajdziemy w raportach dotyczących
powiatu i województwa. Chciałbym podziękować moim współpracownikom. Ten raport jest
spójny ze sprawozdaniem finansowym, które jest podstawą przyjęcia absolutorium dla wójta,
burmistrza, prezydenta. To jest nowy materiał, po raz pierwszy przygotowywany przez
współpracowników w urzędzie miejskim, jednostkach organizacyjnych i spółkach. Jest
znacznie szerszy, opisuje zjawiska, trendy, obejmuje ważną część życia naszych mieszkańców
w roku 2018, również analizując w niektórych przypadkach okresy wcześniejsze dla
porównania czy określenia trendów. Naszych mieszkańców jest 27 479 jak zapisano w raporcie
na koniec sierpnia ubiegłego roku, o 500 więcej w stosunku do 5 lat poprzednich. Jesteśmy 27
gminą w Województwie Podkarpackim na 156 gmin i 20 powiatów pod względem ludności.
Jesteśmy gminą przede wszystkim o znaczeniu gospodarczym, przemysłowym już pewnie
trochę quasi rolniczym. Dzisiaj jest w naszej gminie przewaga przemysłu i ten przemysł,
gospodarka jest podstawą funkcjonowania gminy jeżeli chodzi o dochody własne. Rok ubiegły
jeżeli chodzi o naszą gospodarkę finansową był rokiem dobrym, generalnie uzyskaliśmy
nadwyżkę w wysokości bez mała 1 500 000 zł, równocześnie zadłużając gminę w roku
ubiegłym o 1 000 000 zł, jesteśmy 500 000 zł na plus, w tym zrealizowaliśmy wiele inwestycji
majątkowych, które są dobrem publicznym, które pozostają do wykorzystania przez dziesiątki
lat. Mamy dział w raporcie w którym wymieniamy nasze firmy w ich usytuowaniu mniej
więcej ile te firmy zatrudniają osób, ile tych podmiotów gospodarczych jest, w jakiej formie są
one zorganizowane i pokazujemy trend w ostatnich kilku latach. Największy nasz dorobek
w zakresie powstania nowych firm to dwa lata temu otwarta firma Areo Gearbox. W roku
ubiegłym sprawozdawczym zanotowaliśmy budowę trzech hal i kolejne dwie w budowie,
przekraczają znacząco powierzchnię 1 500 m2. To również kwestia nowych dochodów w roku
bieżącym i przyszłym ale też hale produkcyjne, magazynowe generują nowe miejsca pracy. Co
jako samorząd gminy robimy w zakresie pobudzenia przedsiębiorczości, tworzenia dobrej
atmosfery, motywowania?. Przede wszystkim mamy takie instrumenty prawne jak miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. Pod koniec ubiegłego roku podjęliśmy uchwałę
o objęciu 71 ha szczegółowym planem zagospodarowania, gdzie z gruntów rolniczych
przeznaczamy pod grunty na działalność gospodarczą. Rodzi się nadzieja na kolejny zakład,
który mógłby powstawać w tym rewirze już w przyszłym roku. Są potrzebne kolejne nasze
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inicjatywy gospodarcze, żeby aktywizować ten teren. Ta aktywizacja to przygotowanie przede
wszystkim infrastruktury podstawowej - droga, odbiór wód opadowych, zasilanie energetyczne
i dla celów socjalnych tych firm woda i kanalizacja. Projektujemy takie drogi, przygotowujemy
się do zabiegania o wsparcie z funduszu samorządowego dróg, jak również z innych źródeł.
W innym rejonie naszego obszaru gospodarczego jakim jest Czekaj kilka lat temu uchwaliliśmy
szczegółowy plan zagospodarowania pod gospodarkę w obszarze 206 hektarów. W większości
miast ważnym czy najważniejszym instrumentem przyciągania inwestycji jest
przygotowywanie terenów pod budowę zakładów, hal, firm. Sądzę, że te 270 hektarów dziś do
dyspozycji przedsiębiorców to jest nasz znaczący kapitał a my samorząd gminny powinniśmy
dalej pracować nad przygotowaniem projektów uzbrojenia tych terenów, starać się je
wyposażać w infrastrukturę. W niektórych przypadkach winniśmy rozważyć wykup od
prywatnych osób scalonych terenów, które moglibyśmy już jako gmina zaproponować
przyszłym przedsiębiorcom. To jest skrócona ścieżka do pozyskania inwestorów zewnętrznych,
jak również umożliwienia sprawniej i szybciej decyzji o lokalizowaniu w tym terenie firm,
zakładów pracy. Naszym priorytetem w roku ubiegłym niewątpliwie była edukacja, oświata,
wychowanie, opieka nad 4 tysiącami dzieci, młodzież. Dzieci bo żłobek, przedszkole, szkoła
podstawowa, młodzież bo gimnazjum ostatni rok. W roku ubiegłym na cały dział oświaty
i wychowania przeznaczyliśmy najwięcej środków finansowych 45 000 000 zł. Czy
osiągnęliśmy cele? I tak i nie dlatego, że w jednym roku nie jesteśmy w stanie zrealizować
wszystkich oczekiwań naszej kadry nauczycielskiej i rodziców. Wciąż brakuje nam dla
najmniejszych od 0,5 roku do 3 lat miejsc w żłobkach. Od 5 lat preferujemy powstawanie
nowych miejsc żłobkowych, jesteśmy jedyną gminą w tym powiecie, która ma miejsca
żłobkowe samorządowe. Uważam, że nasze działanie w roku ubiegłym, które zmierzało do
przygotowania projektu technicznego, uzyskania pozwoleń dla budowy następnego obiektu
żłobkowo-przedszkolnego jest tym elementem, aby realizować oczekiwania młodych mam.
W tym raporcie jest mowa o tym, że żłobki w roku ubiegłym kosztowały samorząd 1 082 000
zł a uzyskaliśmy dotacje państwa do utrzymania 96 miejsc w żłobkach 151 200 zł, poniżej 15%
kosztów. Na terenie miasta i gminy zapewniliśmy wszystkim rodzicom chętnym, którzy mają
dzieci w wieku przedszkolny od 3 do 6 lat miejsca w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych szkół. Czy budowa obiektu o którym wcześniej wspominałem powinna
zawierać też miejsca przedszkolne? Sądzę, że tak po to, żeby rodzice mieli wybór, żeby była
konkurencja pomiędzy miejscami przedszkolnymi. Gdybyśmy jeszcze stworzyli na koniec
przyszłego roku ok. 50 miejsc w przedszkolach w dwóch oddziałach, sprawa miejsc
w przedszkolach byłaby już na terenie miasta i gminy całkowicie rozwiązana. Będę prosił
w jesieni, gdy będziemy uchwalali budżet a może jeszcze wcześniej byśmy takie decyzje
w wymiarze finansowym i gospodarczym podjęli. Szkoły podstawowe – to duży nakład bo
dołożyliśmy bez mała tyle ile subwencja oświatowa do utrzymania szkół, nie tylko w sensie
dopłaty do tych zadań, którym służy subwencja oświatowa wynosząca 23 500 000 zł za rok ale
też rozwijamy infrastrukturę tych szkół przez to, że w roku ubiegłym rozpoczęliśmy budowę
hali gimnastycznej, oddaliśmy kolejne dwa obiekty sportowe przy szkołach. W roku ubiegłym
kontynuowaliśmy budowę nowej szkoły w Brzezówce. Jest to ewenement na skalę naszego
województwa bo w takich miejscowościach, gdzie jest taka liczba dzieci szkoły się likwiduje.
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Podjęliśmy trudną decyzję o inwestowaniu w budowę nowej szkoły, którą oddamy 1 września.
Sprawdziły się w naszych szkołach gabinety stomatologiczne. To jest nasz duży sukces, że
udało się porozumieć z Narodowym Funduszem Zdrowia, że opieka stomatologiczna,
profilaktyczna nie jest zdana na godziny po pracy rodziców w prywatnych gabinetach
stomatologicznych ale że w naszych 4 szkołach, gdzie są w pełni wyposażone gabinety
stomatologiczne z lekarzami stomatologami można walczyć z próchnicą i zabezpieczać
działania zdrowotne w tym względzie. Pozostały nam 3 szkoły by zrealizować w pełni plan
kadencyjny rozpoczęty w VII kadencji samorządu, jeżeli chodzi o budowę boisk przy każdej
szkole o sztucznej nawierzchni. Właśnie rozpoczynamy budowę takiego boiska na Czekaju,
przy dotacji państwa w wysokości 150 000 zł, mamy zamiar kolejno w Chechłach w szkole,
później przy szkole nr 1, w Gnojnicy Woli i Granicach dobudować brakujące boiska. Poziom
dydaktyczny naszych szkół jest optymalny, wyżej niż średnia powiatowa, utrzymuje się przy
średniej wojewódzkiej i możemy być zadowoleni z pracy naszych prawie 400 nauczycieli
i ponad 160 pracowników administracyjno-technicznych. To jest priorytet gminy do tej pory
i pewnie tym priorytetem powinien być, nasuwa się taki wniosek bo jeżeli chcemy wybudować
kolejną szkołę z salą czy z halą gimnastyczną w Witkowicach, jeżeli chcemy wyposażyć tą
drugą budowaną halę gimnastyczną, jeżeli chcemy wybudować obiekt żłobka i przedszkola
i być może myśleć o kolejnym żłobku i przedszkolu w terenach południowym i zachodnim to
musi być priorytet dla oświaty. Drugim wydatkiem, który wynika z raportu i również ze
sprawozdania finansowego jest szeroko rozumiana polityka społeczna na terenie gminy. Ta
kwota jest tylko niższa o 1 500 000 zł jeżeli chodzi o nakłady niż wydatki na całą oświatę. Jest
to za sprawą wprowadzonego 2,5 roku temu dodatku dla rodzin 500 plus. Co roku wydajemy
na ten cel na terenie naszej gminy w granicach 22 500 000 zł w roku 2017 i 700 000 zł mniej
w roku ubiegłym. Opisane w tym raporcie szereg różnych projektów społecznych, które
nakierowane są na rodziny trudne, wielodzietne, patologiczne, na pomoc rodzinom sierocym
w postaci różnych instytucji są wielkim wkładem samorządu i państwa, żeby podnieść standard
życia jak również wyrównać dysproporcje w poziomie życia i dostępie do edukacji, która jest
najważniejszym kapitałem na przyszłość. Następne działy, które tu są opisane doskonale znacie
bo infrastruktura techniczna to przede wszystkim akcent na przebudowę dróg, ulic
o nawierzchni asfaltowej, chodników oświetlenia ulicznego. Wydaliśmy na ten cel bez
oświetlenia ulicznego 9 800 000 w roku ubiegłym. Część środków pozyskaliśmy. Trzeba
podziękować rządowi, że były tutaj znaczące dotacje i wsparcie z funduszu dróg
samorządowych do ulicy Przemysłowej 875 000 zł uzyskaliśmy dotacji przy naszym
podobnym udziale. Wsparliśmy samorząd powiatowy kwotą 1 000 000 zł jeżeli chodzi
o infrastrukturę techniczną i 200 000 zł samorząd wojewódzki. Wszystko to co robimy
w zakresie przebudowy dróg, ulic, chodników jest wciąż mało i wsparcie w większym stopniu
w tym roku z funduszu dróg samorządowych jest dobrym kierunkiem rządu i samorządu.
Będziemy kontynuować przebudowę dróg by do każdych 4-5 domów w tej kadencji była
wybudowana droga o nawierzchni asfaltowej bo tego oczekują od nas mieszkańcy. Możemy to
zrealizować tyle, że nie w jednym roku. Kolejnym ważnym działem, który opisaliśmy,
pokazaliśmy, zestawili jest ochrona środowiska i inwestycje w tym względzie. Rozpoczęliśmy
dużą inwestycję w zakresie budowy fotowoltaiki i kolektorów słonecznych przy dużym
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współudziale środków europejskich, projekt parasolowy, osłonowy w imieniu beneficjentów
prowadzimy to zadanie. To też się przyczyni do mniejszej emisji CO2. Te kolejne wielkie
inwestycje ochrony środowiska przez przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków, którą
bezpośrednio prowadzi nasza spółka PUK budowa kanalizacji największa inwestycja w historii
naszego samorządu od 29 lat czy też te inwestycje, które zmierzały i doprowadziły do
ulepszenia czy też unowocześnienia produkcji ciepła systemowego w ramach naszej spółki
PEC. Dzisiaj możemy się pochwalić parametrami i że spełniamy wszystkie normy i że nie
płacimy za CO2 kar czy należnych kosztów. Chcemy dalej rozwijać sieć ciepłowniczą
i próbować dostarczać ciepło systemowe, chronić przyrodę. W tej infrastrukturze są też
problemy z którymi się zmagamy i których bez większej pomocy państwa czy środków Unii
Europejskiej nie będziemy w stanie w krótkim czasie rozwiązać. To sprawa dostarczenia wody.
Ten problem nasilił się tak naprawdę od 3 lat. Od 3 lat podjęliśmy decyzję o projektowaniu
wody, żeby ją dostarczać z terenów, gdzie mamy tą wodę głębinową, to jest drugi nasz
najważniejszy skarb, który musimy chronić. Chcemy tą wodę transportować z terenów
nizinnych Lubziny do Okonina, Łączek, Niedźwiady a może i Małej bo pewnie takie będą
potrzeby. To jest wielka inwestycja, którą równocześnie z inwestycją ochrony środowiska jaką
jest kanalizacja i oczyszczalnia jesteśmy w stanie równocześnie poprowadzić. Wszelkie drogi
prowadzące do pozyskania środków finansowych na ten cel są dla nas wyzwaniem
i największym problemem. Nie ma akceptacji społecznej tylko i wyłącznie dla rozwoju, który
nie jest równoważony też przez szansę na rekreację, wypoczynek. Nakłady na kulturę, sport
muszą być mniej więcej proporcjonalne do innych wydatków. Nakłady, które ponosiliśmy
w roku ubiegłym na kulturę przekraczają 4 200 000 zł wspólnie z biblioteką i są to na pewno
ważne inwestycje. Mamy w większości naszych miejscowości biblioteki dobrze
zmodernizowane. W roku ubiegłym ponieśliśmy duży wydatek, żeby uzupełnić i zaktualizować
księgozbiory. Wykorzystaliśmy dobrą atmosferę uczczenia 100 rocznicy odzyskania
niepodległości. Myślę, że możemy być zadowoleni, że poziom usług sportowych i możliwości
bazy infrastruktury sportowej są na poziomie naszego potencjału, ten potencjał to jest
120 000 000 zł budżetu. Sport opiera się przede wszystkim o dzieci i młodzież ale też służy
rekreacji starszych. Odbywa się to przy pomocy boisk sportowych, basenu, kortów, sztucznego
lodowiska. Bardzo dobrze służą nasze Orliki, są efektywnie wykorzystywane przez
mieszkańców. Budowa drugiej nowej hali była dla nas wyzwaniem, za to bardzo dziękuję bo
pozwoli ona nam realizować wszystkie potrzeby stowarzyszeń sportowych zwłaszcza tych,
które decydują o promocji sportowej naszej gminy. Uważam, że ten termin końca roku jest
niezagrożony, chcielibyśmy wszyscy oddać tą halę do użytku w listopadzie tego roku.
Aktywność naszej gminy i nasz kapitał opiera się na aktywności obywatelskiej. 40 parę
stowarzyszeń, które wspieraliśmy z budżetu w roku ubiegłym z dochodów własnych w kwocie
860 000 zł plus środki przeznaczone na 14 naszych stowarzyszeń OSP w granicach 250 000 zł.
Dodając to grubo ponad 1 110 000 zł przeznaczamy na pobudzenie i utrzymanie aktywności
naszych mieszkańców w różnych formach, dla przykładu kluby seniora, które się aktywizują.
Co roku od dwóch lat otrzymujemy dla dwóch klubów seniora wsparcie w granicach 20 000 zł,
które jest też niezwykle ważne. Kończąc, chcę podziękować za przygotowanie tego raportu.
Zbiór wszystkich informacji i materiałów spoczywał na pani kierownik działu komunikacji
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społecznej, promocji i rozwoju Teresie Kiepiel ale wszyscy kierownicy referatów, wszyscy
dyrektorzy jednostek organizacyjnych i spółki miały wkład, żeby ten materiał był zebrany,
doświadczalny. Ustawa nie opisuje zbyt szczegółowo katalogu informacji, spraw, które
powinny być zawarte w takim raporcie, uczymy się przygotowywać i przedstawiać Wysokiej
Radzie te raporty. Uczymy się dyskusji, wyciągania wniosków z tego raportu. Proszę
o przyjęcie tego raportu w głosowaniu bo tak stanowi ustawa bo też głosujemy o absolutorium
o raporcie. Ten raport, te informacje opierają się na rzeczywistych faktach, na dokumentach,
na realnym rozwoju gminy, która została zaznaczona w ocenie PAN. Ropczyce należą do grona
250 miast, które zostały sklasyfikowane z podziałem 125 z trendem rozwojowym do których
zaliczają się Ropczyce i 125 z trendem spadkowym. Z jednej strony satysfakcja i duma, że
dobrze prowadzimy gminę, że podejmujemy racjonalne decyzje. Z drugiej strony dobra kadra,
wykwalifikowana z którą współpracujemy od 29 lat, od 20 od 15 lat. Proszę o pozytywną
akceptującą debatę i głosowanie.

Przewodniczący Rady powiedział, że zadaniem rady jest rozpatrzenie raportu oraz
przeprowadzenie debaty nad przedstawionym raportem. Zapytał kto z pań i panów radnych
chce zabrać głos w kwestii raportu.

Radny p. Andrzej Rachwał – przeglądając ten raport trzeba stwierdzić, że jest bardzo obszerny,
zawiera bardzo dużo pracy włożonej przez samorząd, realizowanie zadań postawionych przez
samorząd. Chciałbym się odnieść do spraw ochotniczych straży pożarnych, które są mi
najbliższe ze względu na stanowisko, które pełnię. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy
się przyczynili do tego, że ta straż u nas dobrze pracuje i to co się okazało ostatnio jest bardzo
potrzebna. W ostatnim czasie jak były podtopienia straż w sprawach bojowych stanęła na
wysokości zadania. Wszystkie jednostki, które są na terenie naszej gminy wzięły udział
w zabezpieczeniu mienia i całego społeczeństwa, które było zagrożone powodzią. Dzięki
współfinansowaniu i przede wszystkim finansowaniu z gminy zostały prawie wszystkie
budynki ochotniczych straży pożarnych odnowione, zmodernizowane. Ochotnicze straże
pożarne uczestniczą też we wszystkich uroczystościach kościelnych, jak również
państwowych. Te jednostki, które nie są w pełni wykorzystywane do zabezpieczenia spełniają
rolę służebną, jeśli chodzi o honorową wartę dla społeczeństwa, jak również zabezpieczenie
przy imprezach masowych, które odbywają się na terenie miasta. Sprzęt zużywa się i pieniądze
na co dzień są potrzebne. Jeśli chodzi o ostatnie sprawy powodziowe kilkadziesiąt węży uległo
zniszczeniu, pompy strażackie się zatarły. Dzięki temu, że jest możliwość pozyskania innych
środków w najbliższym czasie z wniosków dostaniemy dofinansowanie przy
współfinansowaniu gminy i będziemy mogli zakupić część sprzętu dla jednostek spoza systemu
KSRG. Chciałem od strony komisji której przewodniczę powiedzieć, że powinniśmy być
dumni z pomocy społecznej, przede wszystkim programy dla społeczeństwa: Karta Rodziny
3+, Karta Seniora, Koperta Życia czy program, który dzisiaj będziemy przyjmować program
wspierania rodziny. Widać naocznie, że wspierają ludzi, pomagają i to jest właśnie rola
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samorządu. Jestem zadowolony z tego, że jestem radnym, mogę w tym uczestniczyć i wspierać
inicjatywy, które przez pomoc społeczną są organizowane na terenie miasta za wsparciem
państwa. Nie będziemy do końca zadowoleni z tego, że jest kanalizacja, są wodociągi na terenie
gminy, dla nas dalej będzie za mało. Dobrze, że robimy tyle bo są gminy, które są dużo bardziej
do tyłu niż my. Na pewno wspólnymi siłami damy radę w tej kadencji coś jeszcze w zakresie
kanalizacji i wodociągów zrobić. Jestem też bardzo zadowolony z gabinetów, które mogliśmy
zorganizować na terenie szkół, jest to 4 gabinety bardzo dobrze zaopatrzone, dzieci są
zadowolone. Program, który w tamtym roku został wdrożony do realizacji szczepienia
profilaktyczne przeciwko grypie dla seniorów będzie też realizowany w tym roku, podejmiemy
odpowiednie starania, żeby w najbliższym czasie rozstrzygnąć konkursy w tej dziedzinie.
Jestem zadowolony i wdzięczny, że można było tyle rzeczy zrobić. Na pewno nie wszystko,
mam świadomość, że wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić, mimo naszych starań.

Radny p. Dariusz Mormol – bardzo się cieszę panie burmistrzu, że tak wiele środków
finansowych przeznaczanych jest na rozwój placówek oświatowych na terenie miasta i gminy.
Świadczą o tym inwestycje, programy realizowane na terenie gminy Ropczyce wymienione
w raporcie. Wiadomo, że system oświaty w gminie Ropczyce działa na wysokim poziomie
a jednym z takich programów wymienionych w raporcie jest program opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 Maluch plus, który jest realizowany od 2015 roku. Jednym z priorytetów
gminy jest zwiększenie dostępności i tworzenie nowych miejsc żłobkowych. To wszystko na
terenie gminy się już dzieje ale wszystkie nowe miejsca żłobkowe będą mile widziane.
Tworzenie tych miejsc będzie pozytywnie wpływać na wzrost zatrudnienia kobiet na terenie
miasta i gminy. Ciągle mówimy, że utrzymanie oświaty kosztuje ale zdajemy sobie sprawę, że
takie będą Rzeczypospolite jakich ich młodzieży chowanie.

Radny p. Józef Misiura – kolega wspomniał o oświacie, że jest na wysokim poziomie ale
poziom życia naszych mieszkańców to nie tylko oświata na wysokim poziomie, żłobki,
przedszkola, szkoły, bazy sportowo-rekreacyjne, centra kultury które rozrzucone są po całej
naszej gminie. Przede wszystkim musimy zadbać o zasobność finansową naszych
mieszkańców, jak również naszej gminy. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać na
obecnym poziomie dobre warunki dla inwestowania, żeby rozszerzać te warunki i tworzyć
jeszcze lepsze by przyciągnąć nowych inwestorów, aktywizować naszych mieszkańców do
otwierania różnej działalności gospodarczej. Powstanie nowych zakładów pracy, nowych firm
to nowe miejsca pracy, likwidacja bezrobocia zwłaszcza wśród kobiet i absolwentów naszych
szkół średnich. Zwracam się z gorącą prośbą do Wysokiej Rady jak również do kierownictwa
urzędu by swoje pomysły przedkładać na różnego rodzaju spotkaniach, by znalazły realizację,
by służyły rozwojowi naszego miasta i naszej gminy.
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Radny p. Dariusz Skórski – przeglądając ten raport szacunek dla pani dyrektor Kiepiel,
faktycznie napracowali się pracownicy. Wiadomo, dużo w gminie się robi, mogło by być
zrobione więcej. Strona 40 infrastruktura techniczna, możemy budować piękne hale, możemy
mówić o domach kultury, powiedzmy to ludziom w Łączkach Kucharskich, którzy nie mają
wody, nie mają skąd tej wody brać. To nie jest problem tak jak pan burmistrz mówi od 3 lat
znany tylko problem od kilkunastu lat występujący. Problem, który się zaogni i będzie w Małej
i Niedźwiadzie. Wspomniał pan burmistrz o programie zwalczania emisji CO2. Nowe piece
w PEC-u dają dużo energii, energia trafia do bloków tak niedawno ocieplanych. Z przerażeniem
stwierdzam jak jestem w zimie u teściów czy u znajomych często są tak przegrzane grzejniki,
gdzie nie ma zaworów w blokach, że trzeba uchylać okna i dodatkowo ciepło trafia w powietrze
i emisja CO2 nie maleje. Strona 54 mieszkalnictwo. Powstało dużo budynków mieszkaniowych.
Ciekawi mnie jaka długa jest lista oczekujących na mieszkania w TBS-ie na mieszkania
gminne, TBS-owskie bo dużo moich znajomych podnajmuje mieszkania i płaci ogromne
odstępne zamiast spłacać swoje kredyty. Ruszając temat chodnika w Łączkach myślę, że mogę
bo tutaj debatujemy nad raportem gminy, za chwilę będziemy debatowali nad wotum zaufania
szefa tej gminy a więc pana burmistrza na podstawie tego raportu. Tak jak już powiedziałem
na wstępie przedstawię procedurę korzystając z prawa, że dyskusja przy wotum zaufania jest
bez ograniczeń. 25 października 2018 roku pan burmistrz wysłał pismo do Samorządu
Województwa Podkarpackiego w zakresie kontynuacji chodnika w Łączkach Kucharskich po
stronie lewej, gdzie jest gotowa dokumentacja. W piśmie tym wyraźnie zadeklarowane jest
przez pana burmistrza, że po uchwale budżetowej na 2019 rok zostanie podjęta uchwała Rady
Miejskiej w Ropczycach o udzieleniu pomocy samorządowi województwa w wysokości
200 000 zł. 21 listopada 2018 roku pan burmistrz wysłał kolejne pismo dotyczące budowy
chodnika po prawej stronie. (Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby skupić się na debacie
na temat raportu) Radny p. Dariusz Skórski cd. – na podstawie raportu będziemy głosować
o wotum, to dotyczy chodników. W tym piśmie pana burmistrza padła informacja, że nie ma
gotowej dokumentacji, która jest teraz dociskana kolanem, żeby zrobić przejście dla pieszych
od kościoła do NZOZ-u. W lutym udaliśmy się przedstawiciele mieszkańców i klubu radnych
PiS do urzędu marszałkowskiego, gdzie uprosiliśmy pieniądze na budowę chodnika po stronie
lewej. Padła deklaracja 200 000 zł miało być gmina, 170 000 zł z urzędu marszałkowskiego.
Wiele razy pan burmistrz mówił i pan zastępca Misiura na zebraniu w Łączkach, że nie ma
oficjalnej informacji ze strony urzędu marszałkowskiego, że takie pieniążki dostaliśmy jako
gmina. Dobry gospodarz jak się stara o pieniądze i dostaje te pieniądze to te pieniądze bierze.
19 marca Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę, gdzie przeznaczył 170 000 zł
na budowę chodnika po lewej stronie. Informowaliśmy o tym na facebooku, na sesji korzystając
z obecności przedstawicieli urzędu marszałkowskiego. Pan burmistrz jak wywoływaliśmy go
na komisji, na sesjach wiele razy mówił, że on nie wie oficjalnie nic na temat przyznanych
środków dla gminy. To pismo chcę teraz szanownym koleżankom i kolegom przedstawić. Jest
to pismo z 26 marca 2019 roku skierowane do klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady
Miejskiej w Ropczycach czyli powinienem ja je odebrać, zostało wysłane do Urzędu
Miejskiego w Ropczycach. Mamy dzisiaj czerwiec ja tego pisma oficjalnie z urzędu miejskiego
nie otrzymałem a w tym piśmie wyraźnie pisze, że samorząd województwa przyznaje
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dofinansowanie na chodnik po lewej stronie. Pytam się panie burmistrzu ile takich pism zginęło
w urzędzie miejskim, gdzie padają deklaracje wspólnej realizacji zadań, gdzie padają deklaracje
przyjęcia środków dla gminy. Jak my możemy takiemu gospodarzowi dziś udzielić wotum
zaufania, zdecydowanie będę głosował przeciw.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli chodzi o zabieranie głosu w kwestii raportu mogą
zabierać głos osoby spoza rady bądź mieszkańcy. Nie wpłynął wniosek żadnego mieszkańca
w kwestii zabierania głosu jeżeli chodzi o debatę nad raportem.

Burmistrz Ropczyc - panie przewodniczący Klubu PiS panie Darku Skórski jednak namawiam,
żeby zagłosował pan za wotum bo to nie jest wotum dla burmistrza. Burmistrz dostał wotum
późną jesienią roku ubiegłego od obywateli. Dzisiejsze głosowanie nad raportem jest raczej
wotum dla całej rady i to nie tej rady tylko poprzedniej rady. Jeśli pan jednak uzasadnia swoje
głosowanie w związku ze sprawą chodnika proszę pamiętać, głosujemy nad raportem za 2018
rok a w 2018 roku było prawdą, że któregoś października wysłałem wniosek do urzędu
marszałkowskiego, że jesteśmy gotowi, żeby przedłożyć marszałkowi zrobiony za nasze
pieniądze projekt techniczny z pozwoleniem i jesteśmy gotowi do realizacji związanych
z budową. Pan ocenia uczciwie tamten rok to innej decyzji w tamtym roku nie było. Jeżeli pan
z uwagi na zmianę mojego zdania w sprawie budowy chodnika chce nie głosować to
w przyszłym roku za 2019. Myślę, że ta uwaga przyczyni się do tego, że pan przewodniczący
klubu PiS uzna, że raport pokazuje, że jesteśmy dobrą gminą, która ma kapitał rozwojowy,
która ma aktywnych obywateli, dobrze zorganizowanych a my tylko tworzymy ramy dla tej
aktywności i warto za tą aktywnością obywateli zagłosować, za dobrą pracą wszystkich
naszych pracowników szeroko rozumianego samorządu bo za ich sprawą realizowaliśmy wiele
różnych projektów i zadań o których jest mowa w raporcie i o których koledzy w dyskusji nad
raportem wspomnieli.

Przewodniczący Rady powiedział, że zgłoszenia do zabrania głosu wyczerpały się, tak więc
zakończyła się debata nad raportem. Kolejnym ustawowym zadaniem rady jest głosowanie nad
udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi, o czym mówi projekt uchwały 4.2.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia
wotum zaufania Burmistrzowi Ropczyc.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Ropczyc przy: za – 11 głosów, przeciw – 7, wstrzymujących się - 3.
Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi Ropczyc.
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