Protokół Nr XII / 19
z XII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 5 lipca 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. 14.05 – 16.15.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:
1.
Przewodniczący Rady – Otworzył 12 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 wyrażacie państwo
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 zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.
Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak - proszę o zgodę Wysokiej Rady na wprowadzenie do
dzisiejszego porządku obradę autopoprawki w projekcie uchwały nr 4 dotyczącej zmian
w budżecie gminy. Ta autopoprawka zmierza do tego, aby zabezpieczyć dodatkowo jeszcze
60 000 zł na remonty szkół i przedszkoli. Mamy montaż finansowy za zgodą Wysokiej Rady
przygotowany do tej pory w wysokości 300 000 zł. Bilansując potrzeby i dodatkowe wnioski
dyrektorów szkół, przedszkoli uznaję za zasadne jeśli tylko będą moce wykonawcze firm by te
zadania o których jest mowa w autopoprawce zrealizować i uznałem, że możemy przenieść
z inwestycji OSP kwotę 60 000 zł na remonty szkół.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze propozycje zmian do porządku obrad.
Nie zgłoszono.
Powyższa zmiana do porządku obrad została wprowadzona przy: za - 20, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad w całości został przyjęty: za – 20, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
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Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z 11 sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1) odpowiedzi na skargę Marcel Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rzeszowie.
2) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
3) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
4) zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok.
5) udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację
zadania publicznego.
5. Informacja Burmistrza podsumowująca rok oświatowy 2018/2019.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
3.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 11 sesji Rady Miejskiej
w Ropczycach. Nie zgłoszono uwag.
Protokół z 11 sesji został przyjęty, przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
4.
4.1 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Marcel Sp. z o.o. Sp.k.
z siedzibą w Rzeszowie – Kierownik Referatu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Gospodarowania Odpadami – p. Józef Drozd.
Rzecz dotyczy uchwały, co do której zajmowaliśmy stanowisko na poprzedniej sesji a ogólnie
sprawa dotyczy uchwały z 30 października 2015 roku, kiedy to rada miejska ustaliła wysokość
opłat za korzystanie z przystanków i zatrzymywanie się na dworcu autobusowym. Firma
Marcel, przewoźnik lokalny, który czyni trasy od Rzeszowa poprzez Ropczyce do Dębicy
poprzez swoją kancelarię wnioskował o zmianę ww. uchwały. Zarzut podstawowy był, że ta
uchwała winna uwzględniać niedyskryminujące zasady. Wnioskował mając swój tabor przede
wszystkim obsługiwany przez busy w których zabierane są 22 osoby. Na poprzedniej sesji rada
miejska przyjęła uchwałę z której wynika, że kwestionowana przez firmę Marcel uchwała nie
narusza prawa i nie ma podstaw do jej uchylenia. O przyjętym rozwiązaniu została przekazana
informacja do kancelarii, która reprezentuje firmę Marcel. W odpowiedzi kancelaria zaskarżyła
w całości tą uchwałę z 30 października 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
w związku z powyższym zgodnie z §1.1 proponowanej uchwały przekazujemy skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wnosimy o jej oddalenie.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
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Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Marcel Sp. z o.o.
Sp.k. z siedzibą w Rzeszowie przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.

4.2 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników – Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Grzegorz Bielatowicz.
Przewodniczący Rady powiedział, że na ostatniej sesji poinformował, że rada ma dokonać
wyboru ławników. Przyjęto ustalenie, że informacja o naborze ławników znajdzie się na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów
powszechnych zgłoszenia były przyjmowane do 30 czerwca. Kolejnym etapem działań w tej
dziedzinie jest powołanie przez radę zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Zadaniem
zespołu jest przedstawienie radzie na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Przewodniczący Rady podał kandydatury osób do pracy w zespole ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników, prosząc jednocześnie o wyrażenie zgody na pracę w tym zespole:
radni Grzegorz Bielatowicz, Mariusz Bernat, Zenon Charchut, Kazimierz Mądro, Teresa
Rachwał – wyrazili zgodę na pracę w ww. zespole. Sekretarz urzędu miejskiego pani Jolanta
Kaszowska wyraziła zgodę na pracę w zespole.
Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury do tego zespołu. Nie zgłoszono innych
kandydatur. Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów do zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników.
Lista kandydatów została zamknięta przy: za – 20 głosów, przeciw –0, wstrzymujących się –0.
Następnie przeprowadził głosowanie w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
4.3 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników - Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Grzegorz
Bielatowicz.
Poinformował, że zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych rada ma obowiązek
zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o zgłoszonych kandydatach na
ławników, stąd wynika projekt uchwały o wystąpieniu rady do policji. W piśmie do policji
kandydaci zostaną wskazani imiennie.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
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Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników przy: za – 20 głosów, przeciw –
0, wstrzymujących się - 0.
4.4 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019
rok - Skarbnik Gminy – p. Beata Malec.
Projekt dotyczy zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2019 rok. W projekcie tym zwiększa
się dochody łącznie o kwotę 414 141, 33 zł. Na zwiększone dochody wpływają kwoty: 10 000
zł jako dotacja otrzymana w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 2020, która zostanie przeznaczona na wydatki dotyczące zakupu i wyposażenia komory
chłodniczej w OSP Lubzina. Kwota 20 550 zł jako odszkodowanie między innymi
z ubezpieczenia w związku z zalaniem szkoły na Czekaju oraz otrzymaną darowizną pieniężną
od Zakładów Magnezytowych. Łącznie te środki również zostaną przekazane na wydatki
w ramach realizacji zadań przez poszczególne placówki. Kwota 393 591,33 zł są to wpłaty
mieszkańców z 2019 roku na inwestycję jaką prowadzi gmina Ropczyce pod nazwą Instalacje
systemu energii odnawialnej. Również te środki zostaną przeznaczone na realizację tego
zadania w budżecie w 2019 roku. Projekt zakłada również przesunięcia między wydatkami
klasyfikacji budżetowej łącznie z autopoprawką w wysokości 185 703,19 zł. Przesunięcia
dotyczą między innymi przesunięcia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń w zespole obsługi jednostek oświatowych oraz w żłobku, które w kwocie 71 000
zł przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków w zakresie odpraw emerytalnych w związku
z odejściem nauczycieli od 31 sierpnia. Również przesunięcia dotyczące uzupełnienia wkładu
własnego na wcześniej wskazany zakup wyposażenia komory chłodniczej w OSP Lubzina
w wysokości 18 139,94 zł oraz przesunięcia w ramach projektu dotyczącego kompetencji
cyfrowych mieszkańców jakie urząd realizuje w 2019 roku oraz przesunięcia między zadaniami
zleconymi realizowanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W autopoprawce przesunięcie dotyczy kwoty 60 000 zł. Zmniejsza się tutaj zadanie pod nazwą
Projektowanie i budowa budynku OSP Lubzina i przekazuje się te środki na zadania remontowe
w placówkach oświatowych w Szkole Podstawowej w Brzezówce, w przedszkolu publicznym
nr 2 oraz w zespole szkół nr 3 w Ropczycach.
Radny p. Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2019 roku opiniowała dwa projekty uchwał na 12
sesję: projekt 4.4 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok – opinia
pozytywna i projekt uchwały 4.5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – opinia negatywna.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na
2019 rok przy: za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.
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4.5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Przewodniczący Rady poinformował, że jest to projekt uchwały zgłoszony przez Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Ropczycach. Udzielił głosu przedstawicielowi klubu
celem przedstawienia projektu uchwały.
Radny p. Dariusz Skórski - zadam najpierw pytanie o możliwość wyświetlenia filmiku, zdjęć
z miejscowości Łączki Kucharskie bo tutaj pani mecenas wyraziła opinię, że jakiś regulamin
uniemożliwia udostępnienie sprawozdawcy, prelegentowi. Który to zapis pani mecenas
uniemożliwia? Jeżeli nie można nie będziemy puszczać, są tam zdjęcia z Łączek.
Radca Prawny Urzędu Miejskiego – p. Agata Pietraszewska - wnioskodawca powinien
przedstawić projekt uchwały i przedstawić takąż uchwałę. Natomiast z uregulowań zawartych
w naszym statucie brak jest takich możliwości, żeby przedstawiać inne dokumenty aniżeli
wynikają z tego, które zostały przedłożone do wniosku. Do wniosku nie zostały dołączone
żadne filmy, żadne projekty, z tego względu możemy omawiać tylko i wyłącznie projekt
uchwały, który został dołączony i o który wnioskowała strona.
Radny p. Dariusz Skórski – jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyliśmy projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Uchwała dotyczy udzielenia pomocy
samorządowi w kwocie 200 000 zł na budowę chodnika w miejscowości Łączki Kucharskie po
stronie lewej od przystanku PKS po budynek OSP, troszkę dalej ok. 320 metrów. Przypomnę
wszystkim zgromadzonym, że 25 października pan burmistrz skierował pismo do urzędu
marszałkowskiego w którym załączył wniosek gminy Ropczyce o budowę chodnika
w miejscowości Łączki Kucharskie stroną lewą, gdzie deklarował udział własny gminy
w wysokości 200 000 zł przy wkładzie własnym 170 000 zł urzędu marszałkowskiego.
Następnie był złożony kolejny wniosek na stronę prawą w listopadzie. 25 lutego wraz
z mieszkańcami Łączek udaliśmy się z delegacją do samorządu województwa prosząc
o wsparcie tego zadania, ujęcie tego zadania w planie zadań na 2019 rok. W efekcie 19 marca
uchwałą zarządu województwa wśród 27 zadań dla Województwa Podkarpackiego ujęto
zadanie gminy Ropczyce, gdzie przeznaczono kwotę 170 000 zł na budowę chodnika
w Łączkach Kucharskich stroną lewą. Informacja o tym została skierowana do urzędu
miejskiego pismem z 26 marca, pismo odebrano 29 marca. Jest to słynne pismo skierowane do
klubu radnych PiS, którego do tej pory nie mamy. Od końca marca w urzędzie marszałkowskim
brakuje tylko uchwały ze strony Rady Miejskiej w Ropczycach, żeby ogłoszono procedurę
przetargową i można było wyłonić wykonawcę na realizację tego zadania. Pan burmistrz
tłumaczył, że takiej informacji oficjalnie nie miał, taka retoryka była prowadzona przez 3
miesiące aż do ostatniej sesji w czerwcu. Wtedy dowiedzieliśmy się z naprędce złożonego
projektu, gdzie państwo większością głosów apelowaliście, aby ten chodnik marszałek budował
samodzielnie, że prawdziwym powodem niebudowania chodnika po stronie lewej są teraz
szkody powodziowe. Ja apeluję teraz do was koledzy i koleżanki radni z klubu porozumienie
samorządowe o poparcie tego projektu. Jeszcze te pieniądze nie są stracone i możemy tą kwotę
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170 000 zł od marszałka otrzymać i wybudować ten chodnik w Łączkach Kucharskich. Jak ten
chodnik jest niezbędny nie muszę tłumaczyć, dzisiaj w Łączkach byłem razem z mieszkańcami
z grupą blisko 30 osób, jeździ tam TiR za TIR-em, przechodzą dzieci do szkoły. Wiem, że to
jest odcinek tylko 320 metrów z brakujących około 700 ale w mojej ocenie i w ocenie moich
kolegów jest to odcinek niezbędny. Jeśli tych pieniędzy w tym roku nie weźmiemy z całą
odpowiedzialnością trzeba powiedzieć, że chodnik przez najbliższe lata nie zostanie
wybudowany w tym miejscu. Brakuje ok. 700 metrów tego odcinka i będziemy mieli spiętą
chodnikiem całą drogę wojewódzką od miasta Ropczyce aż po Glinik w sąsiedniej gminie
Wielopole. Gmina Wielopole Skrzyńskie, gmina znacznie biedniejsza, tam decydują się
budować chodniki i tam już czekają, jeżeli gmina Ropczyce tych pieniędzy nie chce wziąć oni
te pieniądze przejmą. Życzę im tego, jeżeli my tego dzisiaj nie przegłosujemy, żeby te pieniądze
zostały w naszym powiecie. Jeszcze raz apeluję i proszę o poparcie tego projektu.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby jeszcze raz
przedstawił opinię Komisji do tego projektu uchwały.
Radny p. Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że projekt
uchwały 4.5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego otrzymał opinię negatywną.
Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak - chciałbym wnosić do Wysokiej Rady o odrzucenie
tego projektu. Ten projekt jest po pierwsze według mnie w tym okresie czasu bardzo szkodliwy.
Przypominam, że niespełna miesiąc temu 7 czerwca ta rada podjęła uchwałę, nikt jej nie uchylił,
została przekazana do marszałka pismem przewodnim z wnioskiem o sfinansowanie w 100%
wymienionego przez wasz projekt uchwały odcinka chodnika w 100% przez właściciela drogi
jakim jest samorząd wojewódzki a w jego imieniu marszałek. Uważam więc, że byłoby wielkim
paradoksem, gdyby w miesiąc później urząd marszałkowski odczytywał następną uchwałę,
której brzmienie jest mniej więcej następujące: przepraszamy za tamtą uchwałę tym razem
deklarujemy panu marszałkowi 200 000 czy 180 000, niech pan marszałek wybuduje swój
chodnik. Po drugie proszę zauważyć, że deklaracja każdego wójta czy burmistrza z okresu
września czy października ubiegłego roku nie ma żadnej mocy prawnej, jeżeli nie zostanie
następnie w uchwalonym budżecie potwierdzona zapisem finansowym. Dyskutowaliśmy nad
budżetem uchwalając go w grudniu ubiegłego roku na bieżący rok. W tamtej dyskusji na tamtej
sesji informowałem Wysoką Radę, że 2019 rok jest rokiem dla miasta i gminy niezwykle
trudnym z uwagi na bardzo wysokie wydatki inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji,
wsparcia w rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i innych inwestycjach, chociażby
bardzo kosztowna inwestycja budowy kolejnej hali sportowo-widowiskowej i nie ma środków
z dochodów własnych na budowę chodników innych samorządów, samorządów powiatowego,
wojewódzkiego. Pamiętam, że w czasie tej dyskusji nikt z radnych klubu PiS nie zechciał
przypomnieć, podyskutować, powiedzieć, że tam w Łączkach ludzie oczekują abyśmy jednak
budowali kolejny odcinek chodnika, że jest taka potrzeba. Ja nie mówię, że nie ma potrzeby
budowy chodnika w Łączkach ale ja twierdzę, że wybudowanie odcinka 320 metrów kosztem
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gminy wymienionego w waszym projekcie uchwały nie rozwiązuje w ogóle problemu.
Przypominam, że to gmina w Chechłach, Okoninie i Łączkach brała na swój koszt w 100%
koszty związane z projektem tego chodnika, uzgadniała postępowania związane z uzyskaniem
pozwolenia, następnie co roku uchwałą rady przekazywała na własność samorządowi
wojewódzkiemu i dokładała 50% kosztów. Uznaliśmy, że w tym roku nas na to nie stać z paru
powodów. Pierwsze powody jak wspomniałem wcześniej były przypomniane w grudniu
ubiegłego roku a przypomniane miesiące temu na sesji, że dodatkowo nie przewidywaliśmy
kosztów związanych z niwelowaniem strat tegorocznej powodzi, jak również koszty w czasie
kilkudniowych obfitych deszczy to były znaczne wydatki z budżetu gminy. Są to dobre
argumenty, aby złożyć wniosek do marszałka, panie marszałku jeżeli pan już zabezpieczył 50%
środków na budowę odcinka chodnika w Łączkach to niech pan wybuduje to za swoje tyle ile
pan ma a jak pan może dołożyć to niech pan wybuduje ten odcinek cały, mówimy o 320
metrach. W innych miejscowościach są podobne problemy. To nie jest tak, że tylko tam jest
duże natężenie ruchu, my wiemy o tym. Zdecydowaliśmy się, żeby bezpiecznie w centrum
Łączek obywatele Łączek i Niedźwiady mogli się poruszać, zaproponowaliśmy pomoc
rzeczową, Wysoka Rada się zgodziła czyli zaprojektujmy chodnik z przejściem, który będzie
łączył chodnik powiatowy i drogę w kierunku szkoły, ośrodka zdrowia w Niedźwiadzie. Może
już czas powiedzieć samorządowi wojewódzkiemu, że nie ma dyktatu poprzez porozumienie,
którego nie można nazwać porozumieniem bo nigdy się nie podpisywałem pod takim
porozumieniem, że my gminy o dużo mniejszych dochodach niż samorząd wojewódzki mamy
z własnych środków przygotowywać projekty techniczne i finansować jeszcze w 50%, kiedy
właściciel drogi jest do tego prawem zobowiązany a równocześnie ma dochody z terenu naszej
gminy. Pragnę przypomnieć Wysokiej Radzie, że system finansów samorządowych na
podstawie ustawy o finansach publicznych państwa wskazuje, że samorząd wojewódzki ma
określony procent dochodów od mieszkańców miasta i gminy Ropczyce z PiT-u czyli podatku
dochodowego, jak również określony procent dochodów z CiT-u czyli podatek płacony przez
przedsiębiorstwa. Zatem niech marszałek coś zrobi za te pieniądze, ponieważ niewiele robi bo
niewiele tu ma na terenie miasta i gminy swojego majątku czy swoich instytucji oprócz rzeki
Wielopolki i dopływów na których nic nie robi bo Wysoka Rada miała okazję 2 miesiące temu
wysłuchać wypowiedzi wicedyrektor Polskich Wód z Rzeszowa, że ma środki w wysokości
27 000 zł na wszystkie niezbędne eksploatacyjne remonty na terenie miasta i gminy Ropczyce.
Przypominam Wysokiej Radzie, że w tym roku urząd marszałkowski przeprowadza się do
nowego obiektu, który kosztował miliony samorząd wojewódzki i zarząd jak również setki
tysięcy złotych wyposażenie. Przeprowadza się pomimo, że 12 lat temu zostały wydane środki
finansowe idące też w miliony w remont i adaptację obecnego obiektu urzędu
marszałkowskiego. Jeśli jakaś instytucja, w tym wypadku samorząd wojewódzki ma określone
obowiązki wynikające z prawa, żeby zadbał o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, dorosłego
społeczeństwa na swojej własnej nieruchomości na drodze wojewódzkiej, na której jest tak
duże natężenie ruchu, które chcieliśmy raz jeszcze zbadać, żeby przedłożyć marszałkowi na
które nie wyrazili zgody mimo, że deklarowałem, że w 100% sfinansujemy badanie natężenia
ruchu w Łączkach, Okoninie, aby przekonać właściciela, zabezpieczyć ludzi przed
niebezpieczeństwem naruszenia zdrowia. Jeżeli pan przewodniczący klubu PiS dysponuje
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materiałami filmowymi, które by mogły przekonać właściciela drogi o konieczności budowy
chodnika na tym odcinku to będę wdzięczny jak przez radnego wojewódzkiego, członka
formacji PiS doktora Jacka Magdonia na sesji samorządu wojewódzkiego wyświetli te filmiki
i pokaże, że jest taka miejscowość na terenie miasta i gminy Ropczyce, która jest poszkodowana
przez pana marszałka, przez samorząd wojewódzki bo samorząd nie chce budować za swoje
własne środki swojej infrastruktury mimo. Miasto i gmina Ropczyce sporo wydatkuje na rzecz
tej miejscowości i innych miejscowości. Wszystkie miejscowości są dla nas ważne, wcale nie
znaczy, że jak Łączki Kucharskie nie mają radnego, że nie podejmujemy decyzji związanych
ze zrównoważonym rozwojem. Chcę przypomnieć, że w tamtym roku partycypowaliśmy
w budowie tegoż chodnika. W tamtym roku rada sołecka i sołtys może potwierdzić, że
wykorzystali w 100% fundusz sołecki i jeszcze mieli dodatkowe środki. W tamtym roku
wybudowaliśmy boisko poliuretanowe przy tejże szkole, również modernizowaliśmy
i budowaliśmy drogi o nawierzchni asfaltowej w tej miejscowości. Na poprzedniej sesji czy
dwie sesje temu Wysoka Rada podjęła decyzję, aby dwa mosty w tej miejscowości
zaprojektować na nowo i przebudować z uwagi na niebezpieczeństwo, że podtapiają
mieszkańców i są znacząco osłabione po ostatnich kilkuletnich powodziach. Wydaliśmy ponad
350 000 zł na projekt wodociągu dla tej miejscowości, robimy wszystko i czynimy starania,
składamy wnioski, obserwujemy możliwości pozyskania środków finansowych, aby ten
wodociąg wybudować. Szanowni mieszkańcy Łączek Kucharskich nie traktujcie, że nie mając
radnego my traktujemy was jako gorsze sołectwo, absolutnie nie. My tylko chcemy, żeby te
instytucje i organy, które mają zapisane prawem zadania i obowiązki te obowiązki i prawa
realizowały. Jeżeli klub PiS-u tak bardzo chroni swojego marszałka, szefa PiS-u na
Województwo Podkarpackie, żeby nie wydał za dużo pieniędzy na teren miasta i gminy
Ropczyce, żeby gmina z własnych skromnych wdowich groszy dołożyła do bogatego
samorządu wojewódzkiego to ja trochę przyjmuję ten projekt uchwały ze zdziwieniem ale jest
takie prawo, grupa radnych, kluby mogą składać projekty uchwały rady i wszyscy radni
wysłuchają i ja również jako burmistrz się pochyliłem z dużą troską nad tym problemem
i twierdzę, że uzgodnione środki finansowe w urzędzie marszałkowskim będą wykorzystane na
budowę odcinka chodnika w centrum, który jest również ważny a jeżeli zarząd dróg
wojewódzkich albo marszałek uważa, że wspomniany w waszym projekcie uchwały odcinek
chodnika jest bardzo ważny, jest konieczny do budowy w tym roku to niech go wybudują, mają
takie prawo a nawet obowiązek.
Radny p. Dariusz Herbut – chciałbym się w kilku słowach odnieść do opinii pana burmistrza
na temat projektu naszej uchwały. Rozumiem, że radni mogą być zszokowani bo jestem radnym
drugą kadencję i jeszcze nigdy nie było opinii negatywnej do uchwały. Jeżeli chodzi o samą
uchwałę tutaj też chcę troszkę wyjaśnić, że my radni z Klubu Prawo i Sprawiedliwość
prosiliśmy naszego radnego wojewódzkiego, żeby ujął się za naszymi lokalnymi sprawami,
żeby urząd marszałkowski dołożył nam te pieniądze do inwestycji. Myślę, że dzięki temu udało
się uzyskać te 180 000 na budowę tegoż chodnika. Niestety teraz jak słyszymy mamy
negatywną opinię, że nie chcemy tego budować. Rozumiem pana burmistrza, który mówi, że
urząd marszałkowski jest dużo bogatszy, że ma pieniądze na to, tylko że to nie jest droga
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i chodnik tylko dla województwa, przede wszystkim jest to chodnik dla mieszkańców.
Mówimy, że nie mamy pieniędzy. Pewno, że nie mamy, tylko jeżeli składaliśmy wniosek do
urzędu marszałkowskiego w październiku, że mamy gotowy projekt, prosiliśmy
o dofinansowanie to w październiku panie burmistrzu wiedzieliśmy też, że nie będziemy mieć
pieniędzy. Sprawa kanalizacji jest już dużo wcześniej otwarta i wiadomo było, że pochłonie
ogromne środki w naszym budżecie tegorocznym, to nie jest argument. Zawsze mieliśmy
nadwyżkę na początku roku z zeszłorocznego budżetu, od marca wiemy, że jest przyznane
dofinansowanie, tutaj nie możemy zwalić, że nie mamy pieniędzy. Ja odnoszę tą odmowę do
naszego Klubu Prawa i Sprawiedliwości bo jeżeli przez wcześniejsze lata rokrocznie budujemy
po kawałku chodnika, dofinansowujemy pół na pół z urzędem marszałkowskim i teraz mamy
projekt na który też znaleźliśmy pieniądze naszych podatników i teraz nie wykorzystamy tego.
Ja nie chcę się tutaj wypowiadać za pana marszałka bo to nie jest moja rola ale logicznie myśląc,
jeżeli wszystkie inne gminy dookoła będą dofinansowywać swoje budowy to wiadomo jest, że
marszałek nam za darmo tego chodnika nie zrobi. Apeluję koleżanki i koledzy, żebyśmy poparli
ten projekt uchwały, gdyż mamy pieniądze na stole albo je weźmiemy i wykorzystamy albo
przepadną.
Radny p. Michał Przystaś – nawiązując do tego wszystkiego co ostatnie kilka sesji ma miejsce
czyli kwestia dofinansowania z budżetu gminy chodnika w Łączkach Kucharskich. Mam
pytanie do pana burmistrza, ponieważ ostatnio został oddany do użytku najemcom nowy blok
na osiedlu Mehoffera i na tym spotkaniu pan burmistrz poinformował opinię publiczną o tym,
że jeżeli rada miejska poprze pomysł budowy żłobka na terenie tego osiedla czy przedszkola to
prace będą rozpoczęte w tym roku. Miejmy na uwadze, że ta budowa jest też bardzo kosztowna.
Ja zaznaczę od razu, że w pełni tą inicjatywę, którą pan burmistrz powiedział popieram,
budujmy ten żłobek, budujmy to przedszkole. Żłobek miejski na górce świetnie funkcjonuje.
Cieszę się, że nasza gmina idzie w tym kierunku, żeby te żłobki budować. Jesteśmy jedną
z niewielu gmin, która w tym kierunku idzie. Podając tą informację musi pan już raczej mieć
w głowie informację skąd pieniądze na tą inwestycję pan znajdzie. Nie chciałbym takiej sytuacji
bo są mieszkańcy z Łączek Kucharskich, żeby się okazało, że na chodnik pieniędzy nie mamy
bo są szkody związane z powodzią ale przy inwestycji ze żłobkiem też musimy wziąć pod
uwagę, że te szkody są. Chciałbym informację uzyskać czy będziemy się posiłkowali jakimiś
funduszami rządowymi z jakiegoś programu a myślę, że po części tak, jeżeli pan burmistrz zna
już te kwoty byłbym wdzięczny za tą informację. Całym sercem popieram tą inwestycję żłobka
i każdy z państwa na pewno to popiera, tylko chciałby wiedzieć skąd pan burmistrz będzie miał
źródło finansowania, ponieważ jeżeli nie będzie to źródło finansowania z rządowego projektu
będzie przesunięcie z danego podpunktu czy to będzie oświata czy to administracja. Jeżeli
byłaby możliwość uzyskania takiej informacji byłbym bardzo wdzięczny. Podsumowując
bardzo proszę o poparcie naszego projektu o dofinansowanie tego chodnika.
Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak - najpierw odpowiemy być może na takie retoryczne
pytanie pana radnego Herbuta, mi się wydaje, że dla pana ważniejszy jest chodnik w innych
miejscowościach niż chodnik konieczny na pewno na Czekaju, w pańskim osiedlu na ul.
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Słonecznej. Nie słyszałem, żeby pan tak mocno wnioskował, aby przyspieszyć budowę tego
chodnika, natomiast dzisiaj aktywnie pan wnosi o to, aby nasze zaskórniaki przeznaczyć dla
marszałka i budować za niego to, co on powinien zrobić. Chciałbym, aby pan się wreszcie
zdecydował kto załatwił te środki, które ponoć przepadną. Ja mam wątpliwości i pytanie
dlaczego one mają przepaść. Ja wciąż wnoszę do marszałka i do waszego klubu jak macie
państwo przełożenie a macie bo macie posłów, senatorów, starostów, marszałków i pełną
władzę w kraju powiedzcie, żeby te pieniądze, jeśli marszałek już je zapisał na budowę
chodnika w Łączkach, niech wybuduje, może nie wybuduje 320 metrów ale 170. To też jest
ważne jeśli naprawdę nie może zrobić za nasze pieniądze, które są udziałem naszych dochodów
z terenu tej gminy cały ten odcinek. Chciałbym powiedzieć panu radnemu Przystasiowi, żeby
się pan zdecydował czy chciałby pan naprawdę, życzliwie abyśmy przystąpili do budowy
żłobka czy pan liczy na to, że odkryję skąd mam niby wyciągnąć pieniądze i przeznaczyć na
budowę żłobka bo by pan zaproponował, żeby jednak budować ten chodnik w Łączkach.
Chciałbym panie radny, aby pan też i cały klub wykorzystał całe możliwości abyśmy dostali
środki rządowe na budowę żłobka, przedszkola bo dzisiaj i w każdym czasie mamy około 20
chętnych rodziców do zapisania swoich dzieci do żłobka i tych miejsc żłobkowych brakuje i to
się będzie ciągle powiększało. W swoim czasie jeśli przedłożę projekt uchwały Wysokiej
Radzie o wsparcie finansowe na budowę tego żłobka w tym roku, przedłożę również propozycję
środków finansowych. Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć ile otrzymamy subwencji
dodatkowo na podwyżki od 1 września w wysokości 9,5% dla nauczycieli, którzy powinni to
mieć sfinansowane bo dla nauczycieli przedszkoli wiem, że musimy znaleźć środki, musimy
gdzieś dokonać różnych przesunięć. Jeszcze raz apeluje do Klubu Prawa i Sprawiedliwości,
naszej rady miejskiej, Szanowni Panowie wykorzystajcie swoje wpływy, swoją energię,
inwencję do tego, żeby marszałek na terenie miasta i gminy Ropczyce wybudował to co do
niego należy z naszych pieniędzy, które są jego udziałem.
Radna p. Maria Golenia – ja się odniosę w podobnej sprawie, robię ponad 10 lat, może trochę
więcej zabiegi o chodnik przy ul. Pałacowej i Rzeszowskiej. Co prawda nie należy ona pod
drogi wojewódzkie i pana marszałka niemniej temat mamy o tyle trudny, że mamy ekrany
a między ekranami a jezdnią w zasadzie jest wytyczony pas, gdzie jest 50 cm na przejście bo
nie ma chodnika, nie ma pobocza. Jadą również TiR-y i nie mamy gdzie uciec do fosy. Ponad
10 lat robię zabiegi, żeby tam zrobić chodnik to co generalna dyrekcja kiedyś zepsuła i powinna
poprawić naszym zdaniem. Rozumiem bardzo dobrze bolączkę mieszkańców Łączek,
rozumiem jak to wszystko wygląda ale to samo my mamy. Pieniędzy nie ma wszędzie i jestem
zwolennikiem budowy chodników wszędzie, gdzie się tylko da ale ile tych pieniędzy mamy,
żeby rozdzielić. Jak mamy możliwość korzystajmy z tego co się da i róbmy te rzeczy, które są
ważniejsze.
Radny p. Andrzej Rachwał – chciałem powiedzieć, że nie jesteśmy przeciw budowie chodnika
w Łączkach bo sami państwo wiecie, obecni tutaj z Łączek, że od kilku ładnych lat robimy ten
chodnik systematycznie począwszy od Checheł, przez Okonin i Łączki ale nie zawsze mamy
takie możliwości. Złożyliśmy wniosek do pana marszałka, gdzie nie mamy jeszcze odpowiedzi
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być może pan marszałek faktycznie powie, że jestem w stanie wykonać ten chodnik i szkoda
by naszych pieniędzy było. Powtórzę jeszcze raz to co powiedziałem na tamtej sesji, moim
zdaniem każdy powinien robić przy swoich drogach, że kiedyś było tak utarte grzecznościowo,
że każda gmina dokładała do drogi wojewódzkiej to nie musi być zawsze. Tu nie ma złośliwości
tylko, że w tym momencie nasz budżet jest tak kiepski i my mamy tyle dróg gminnych do
zrobienia i ludzie się upominają wszędzie. Ja mogę wspomnieć o ulicy Zielonej, która tyle lat
była zaprojektowana jeżeli chodzi o chodnik. Prosiliśmy mimo, że była droga powiatowa, tyle
razy ze starostą nie byliśmy się w stanie porozumieć, żeby zrobić ten chodnik bo zawsze jakieś
warunki stawiali, z naszych pieniędzy chcieliśmy to zrobić, gminnych i tak były problemy.
W tej chwili droga jaka jest uczęszczana to też ludzie wiedzą bo z Okonina tamtędy jeżdżą ile
tam dzieci chodzi, dobrze że jest w tej chwili oświetlenie bo było ciemno i też nie było
możliwości przejścia normalnego i też było zagrożenie. To jest droga gminna w tej chwili i my
nie jesteśmy w stanie wyłożyć tych pieniędzy, żeby zrobić chodniki na naszych drogach. Dla
mnie to jest normalne, że każdy dobry gospodarz powinien dbać najpierw o swoje później
dokładać komuś, jeżeli mu zostanie. Uważam, że w tym momencie musimy zadbać o nasz
budżet i nasze drogi, nie mówiąc absolutnie nic na temat tego, że nie chcemy w Łączkach bo
jeszcze raz powtórzę od kilkunastu lat robimy w Łączkach systematycznie, Chechły, Okonin,
Łączki robione są drogi, więc nie wiem dlaczego państwo macie tak wielkie pretensje, że się
w Łączkach nie robi. Jestem już nie pierwszą kadencję radnym i za każdym razem rękę
podnosiłem, żeby ten chodnik w Łączkach był robiony ale też mamy w tym momencie
ograniczone możliwości.
Radny p. Dariusz Herbut – chciałem odpowiedzieć panu burmistrzowi, że to nie jest tak, że nie
interesują mnie ulice Słoneczna czy Zielona czy inne uważam tylko, że wpierw powinniśmy
robić tam, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie i mamy dofinansowanie.
Radny p. Arkadiusz Kutkowski - chciałem tylko zwrócić uwagę, że te pieniądze o których tak
wiele mówiono o dotacjach to jest zaledwie 17 promil naszego budżetu, który każdy gospodarz,
każda pani księgowa, każdy pan skarbnik myślę, że ze swojego budżetu zawsze wygospodaruje,
żeby poprawić bezpieczeństwo. Myślę, że wynik głosowania jest papierkiem lakmusowym do
czego my jako radni dążymy.
Zgłoszenie się osoby spośród publiczności do zabrania głosu.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli chodzi o udzielenie głosu osobom spośród
publiczności jest taka możliwość ale zgodnie ze Statutem Gminy Ropczyce paragraf 38
przewodniczący obrad może udzielić głosu na pisemny wniosek osobom spośród publiczności
po uprzednim wyrażeniu przez nich takiej chęci i podaniu przedmiotu sprawy w której zamierza
się wypowiedzieć. Nie zamykamy się na głos czy sugestie mieszkańców miasta i gminy ale
musimy stosować się do naszego statutu.
Radny p. Dariusz Skórski - wyłowiłem w pierwszej wypowiedzi pana burmistrza, że pan
burmistrz zamierza budować chodnik po prawej stronie łącznie z przejściem dla pieszych
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w centrum w Łączkach. Wyłowiłem, że to chyba będzie w tym roku. Panie burmistrzu czy ma
pan w budżecie na ten rok przewidzianą kwotę 200 000 zł na budowę chodnika po prawej
stronie w Łączkach Kucharskich. Ode mnie z miejscowości z Lubziny jest dwóch radnych, pan
przewodniczący Grzegorz i ja. Pan przewodniczący Grzegorz jest bliżej z panem burmistrzem
jak ja. On pójdzie poprosi o dwa wiaderka asfaltu na drogę dostanie, ja poproszę panie
burmistrzu łopatkę żwiru, haszy nie dostanę. My dla pana marszałka jesteśmy tacy malutcy jak
ja dla pana burmistrza. Natomiast ci wielcy jak dajmy na to wójt z Ostrowa, który jest z Prawa
i Sprawiedliwości czy burmistrz Sędziszowa, którzy pójdą do marszałka i poproszą o te 170 000
zł dostaną, my niestety możemy prosić. Poprosiliśmy, wywalczyliśmy, niestety ich nie
weźmiemy, więcej nie wywalczymy dla tej gminy.
Burmistrz Ropczyc – p. Bolesław Bujak - panie przewodniczący klubu PiS pan powiedział
bardzo smutną prawdę, że władza w Polsce polityczna PiS-u opiera się tylko na rozdawnictwie
pieniędzy dla swoich. Z wielką przykrością tego wysłuchałem. Miałem okazję być przez 13
miesięcy dyrektorem departamentu dróg, kolei i lotnictwa w urzędzie marszałkowskim.
Ówczesny zarząd województwa i marszałek nigdy nie stosowali takiej logiki. Jeżeli przez
pryzmat sympatii wójta, burmistrza, prezydenta w tym województwie rozdaje się tylko
pieniądze swoim to źle to wróży dla tego województwa. Jeżeli chodzi o ludność Podkarpacia
to większość mieszka w miastach a w tych miastach jest tak naprawdę tylko dwóch
prezydentów, chyba tylko trzech czy czterech burmistrzów z PiS-u a tak to są wszystko
prezydenci miast, burmistrzowie, którzy wyrazili sympatię do innych partii politycznych. Jeżeli
tylko do swoich przekazujemy pieniądze, które pochodzą z podatków od wszystkich obywateli
to smutny jest ten kraj.
Przewodniczący Rady - jeszcze w jednej kwestii panie radny Skórski, jeżeli chodzi o nasze
inwestycje to chyba doświadczyłeś tego i to niedawno jak sołtys naprawiał ze środków
funduszu sołeckiego. Myślę, że zrobił to rozsądnie i nie patrzył na przynależność danych osób
czy mieszkańców.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Wynik głosowania: za – 9 głosów, przeciw –11, wstrzymujących się - 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego nie uzyskał
wymaganej większości głosów za i tym samym uchwała nie została podjęta.
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