Protokół Nr XI / 19
z XI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 7 czerwca 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 -16.32.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:

1.
Przewodniczący Rady – Otworzył 11 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy
obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. 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 zmian w porządku obrad.
Burmistrz p. Bolesław Bujak zgłosił następujące wnioski w sprawie wprowadzenia zmian w
porządku obrad z prośbą o przyjęcie tych wniosków przez Wysoką Radę: Wniosek o
prowadzenie do porządku obrad pod numerem 6.13 projektu uchwały dotyczącego emisji
obligacji komunalnych. Wytłumaczenie: 1 lipca wchodzi znowelizowana ustawa o finansach
publicznych, która ustala nową ścieżkę związaną z procedurą emisji obligacji komunalnych.
W związku z tym dowiedzieliśmy się kilka dni temu, że banki, które zwykle wykupują
emitowane obligacje przez samorządy gminne wdrożą nową procedurę po uzyskaniu zgody
swoich władz statutowych na tą nową procedurę i że w okresie wakacyjnym to
najprawdopodobniej możliwość wykupu emitowanych obligacji przez gminę rozpocznie się
za 3 – 4 miesiące. Dla nas jest to dość późny okres, chcielibyśmy więc zdążyć do 1 lipca.
Jeżeli dzisiaj Wysoka Rada podjęłaby ten temat to jest prawdopodobieństwo, że zakończymy
ten proces przed wejściem zmiany ustawy. Jeżeli nie zdążymy to będziemy w inny sposób
chcieli zabezpieczyć środki finansowe. Dlatego przedkładamy, że informację dotyczącą
nowych procedur w bankach powzięliśmy 4 dni temu i stąd zaczęliśmy: zaopiniować projekt
przez Komisję Rewizyjną, mamy pozytywną opinię. Środki finansowe związane z emisją
tych obligacji były już podjęte uchwałą budżetową. Wówczas Wysoka Rada miała informacje
przedstawione, że w harmonogramie związanym z finansowaniem wielkiej inwestycji jaką
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jest budowa kanalizacji również część dochodów związanych z tym wydatkiem ma pochodzić
z emisji obligacji, a więc już raz Wysoka Rada głosowała za emisją obligacji uchwalając
budżet i wtedy mieliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z
opinią do całego budżetu. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pod numerem 6.14
projektu uchwały dotyczącego budowy chodnika w Łączkach Kucharskich. Jest taka sytuacja,
że po naszej „powodzi” bo były momenty przez kilka dni podmywania wielu nieruchomości,
wielu gospodarstw domowych. Podliczyliśmy straty na razie w infrastrukturze miasta i
gminy, te straty wynoszą około 5 mln zł, stosowny raport z wyliczeniami poszedł do
wojewody podkarpackiego i uznajemy, że jest to dobry moment abyśmy wystąpili do
niektórych instytucji z prośbą o wsparcie według ich kompetencji. To jest tego typu projekt
uchwały gdzie zwracamy się z prośbą do marszałka by w związku z potrzebą przeniesienia
przez samorząd gminy dochodów własnych na wydatki związane z likwidacją skutków
powodzi i brakiem tych środków zechciał wybudować wnioskowany chodnik w Łączkach
tylko i wyłącznie ze swoich środków, mówiąc inaczej chcemy wykorzystać duże straty do
tego aby z tego naszego ubogiego dochodu własnego nie dosypywać jeszcze środków
finansowych do wielkiego dochodu samorządu wojewódzkiego bo budowa tego chodnika
jest zadaniem własnym samorządu województwa, a samorząd województwa z naszej gminy
ma też dochody, które są udziałem samorządu wojewódzkiego w podatku dochodowym osób
fizycznych i osób prawnych. W związku z tym proszę o uwzględnienie mojej prośby i
uzasadnienia do wprowadzenia do porządku obrad.

Radny p. Dariusz Skórski – Odnośnie wniosku pana Burmistrza o wprowadzenie na
dzisiejszej sesji nowego projektu dotyczącego chodnika w Łączkach Kucharskich. Nie jest tak
panie Burmistrzu, że podtopienia czy powódź, która wystąpiła w gminie, nagle spowodowały,
że pan nie chce budować tego chodnika i zrzuca żeby pan Marszałek, samorząd
Województwa Podkarpackiego budował z własnych środków. Mam wrażenie, że dzisiejszy
projekt jest odpowiedzią na wczorajszą interpelację, że złożymy projekt radnych PiS. Skoro
pan Burmistrz tak na gorąco chce złożyć projekt uchwały w sprawie środków z urzędu
marszałkowskiego, ja na ręce pana Przewodniczącego złożę projekt naszego klubu z
uzasadnieniem, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Podejrzewam, że państwo
nie przegłosujecie wprowadzenia tego projektu na dzisiejsze obrady, tak że w dalszej części
sesji czyli w debacie na temat wotum zaufania czy absolutorium rozwinę temat i powiem jak
wyglądały procedury pozyskania środków na budowę chodnika w Łączkach Kucharskich.
Teraz wnoszę do pana Przewodniczącego o wprowadzenie do porządku obrad projektu
naszego klubu. Jeżeli trzeba to proszę o ogłoszenie przerwy 5-minutowej na skopiowanie tego
projektu.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z problemami technicznymi ogłasza
przerwę w obradach.
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Wznowienie obrad:
Przewodniczący Rady – Zwracam się do pana radnego Skórskiego, przyjmuję projekt,
będziemy nad tym projektem pochylać się na następnej sesji, zgodnie ze statutem gminy i z
ustawy o samorządzie gminnym, § 48 pkt 4: Wnioskodawca projektu uchwały o ile nie jest
nim Burmistrz przedstawia projekt uchwały burmistrzowi najpóźniej na 14 dni przed sesją
zwyczajną, a najpóźniej 7 dni przed sesją nadzwyczajną.
Przewodniczący Rady poinformował o oddzielnych głosowaniach nad wprowadzeniem
projektów 6.13 i 6.14.
Zmiana do porządku obrad – wprowadzenie projektu uchwały w pkt 6 oznaczonego 6.13 w
sprawie emisji obligacji komunalnych - została wprowadzona przy: za – 21, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
Zmiana do porządku obrad – wprowadzenie w pkt 6 projektu 6.14 w sprawie: przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie
chodnika w m. Łączki Kucharskie - została wprowadzona przy: za – 13, przeciw - 8,
wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 18, przeciw – 3, wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z 9 i 10 sesji.
4. Raport o stanie gminy Ropczyce:
1) rozpatrzenie raportu i debata nad raportem.
2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Ropczyc.
5. Zatwierdzenie wykonania budżetu 2018 roku - absolutorium:
1) Zapoznanie się z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2018 rok,
b) sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce za 2018 rok,
c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
d) informacją o stanie mienia Gminy Ropczyce,
e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach: wnioskiem w sprawie
udzielenia absolutorium oraz opinią o wykonaniu budżetu,
f) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium.
2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Ropczyce - za 2018 rok.
3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Ropczyce za 2018 rok - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia
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sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za
2018 rok.
4) Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania
budżetu Gminy Ropczyce za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
1) zmiany Uchwały Nr IV/36/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2019 rok
2) zmiany Uchwały NR XX/200/2016 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie
Płatnego Parkowania,
3) wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
4) stanowiska Rady Miejskiej w Ropczycach dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia
przepisów prawa w uchwale nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30
października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków i
dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce,
5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Ropczyce
6) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Ropczyce oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
7) przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy
Ropczyce",
8) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach, działka 1922/16,
9) zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach, działki 793/12, 793/14,
10) zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok,
11) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce,
12) zaciągnięcia zobowiązań w 2019 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok,
13) emisji obligacji komunalnych,
14) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na
budowie chodnika w m. Łączki Kucharskie.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
3.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 9 lub 10 sesji Rady Miejskiej.
Brak zgłoszeń.
Protokół z 9 oraz 10 sesji zostały przyjęte przy: za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
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