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Burmistrz p. Bolesław Bujak - Minął miesiąc 2020 roku, z racji że nie miałem przyjemności
uczestniczyć w ostatniej sesji Rady Miejskiej kończącej rok 2019, to pozwólcie państwo radni,
że odniosę się do minionego roku, w formie informacji podsumowujących 2019 rok,
podziękowań. Będzie maj gdzie z mocy ustawy jesteśmy zobowiązani jako organy
wykonawcze samorządów gmin, powiatów, województw do złożenia raportu za miniony rok,
raport przedłożymy. Materiał, który będę chciał przedstawić będzie trzonem raportu. Ten
materiał będzie bardzo szeroki, i opisowy, i finansowy, i transparentny pokazany w różnych
tabelach.
Najpierw złożę podziękowania Wysokiej Radzie za rok ubiegły, że w zgodzie i przy
wzajemnym szacunku zakończyliśmy 2019 rok, z powodzeniem. Tak uznaję jako organ
wykonawczy bowiem rok zakończyliśmy bez większych problemów finansowych wszystko
zostało uregulowane zgodnie z decyzjami Rady w zakresie dochodów i wydatków. Nie
mieliśmy większych problemów i napięć w realizacji zadań gospodarczych, w sprawach
społecznych nie notowaliśmy nadzwyczajnych zaburzeń w opinii mieszkańców, nie będę
wspominał dyskusji na przełomie roku dotyczących nowych opłat, które mieszkańcy otrzymają
w najbliższych tygodniach. Nie będą to decyzje łatwe do przyjęcia ale wielokrotnie staraliśmy
się uzasadniać podłoże takich decyzji. Raz jeszcze dziękuję, że upłynęło już tej nowej kadencji
rok i 3 miesiące, bowiem w listopadzie 2018 roku rozpoczynaliśmy tą nadzwyczaj długą, bo po
raz pierwszy 5-letnią kadencję samorządową i 1/5 ponad czasu upłynęła i tą 1/5 krótko chcę
podsumować i podziękować wszystkim, którzy mieli wpływ na taki a nie inny, zakończony rok.
Dziękując Wysokiej Radzie za współpracę, za zrozumienie różnych wnoszonych przez
administrację decyzji, uchwał, projektów, wyjaśnień, chcę również podziękować
współpracownikom, przede wszystkim pracownikom szeroko rozumianego samorządu, prawie
780 pracowników, którzy pracują w jednostkach organizacyjnych jak przedszkola, szkoły,
urząd, centrum sportu, kultury, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej i 3 spółki. Dziękuję
współpracownikom; wiceburmistrzowi Markowi Misiurze, wiceburmistrzowi za ubiegły rok
Wieśkowi Maziarzowi, pani skarbnik Beacie Malec, pani sekretarz Jolancie Kaszowskiej, całej
kadrze kierowniczej wraz z dyrektorami jednostek organizacyjnych oraz prezesom spółek.
Razem tworzymy kadrę kierowniczą gminy, która odpowiedzialna jest za przygotowywanie
rozwiązań związanych z podejmowaniem decyzji przez Wysoką Radę. I tu dla części
wykonawczej składam wyrazy uznania i szacunku bo uważam, że większych problemów
i wpadek z różnymi decyzjami nie było, również oceny zewnętrzne, które były w roku
minionym oceną pracy naszej formalno-prawnej, ekonomicznej, były zadowalające,
pozytywne, to też jest jedną z przesłanek do takiego podsumowania minionego roku.
Kilka informacji o minionym roku. Zacznę od tego ile nas na koniec 2019 roku było. Było nas
27 431 osób, w mieście 15 837, na wsi 11 594. Po raz pierwszy od 10-ciu lat liczba
mieszkańców miasta i gminy Ropczyce się zmniejszyła rok do roku, o 42 osoby. W 2016 roku
było o 150 więcej osób niż w 2015, w następnym 17 było o 61 osób więcej niż w 16, w 18 o 26
osób więcej niż w poprzednim i miniony 19 mniej o 42. Co na to miało wpływ. Liczba urodzeń,
urodziło się w roku ubiegłym 322 dzieci, gdy w roku poprzednim 18 urodziło się 361 dzieci,
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a więc wyraźny spadek o 41 dzieci. W mieście urodziło się 182 dzieci, a w roku poprzednim
204, na wsi urodziło się 140, wcześniej 157, o 17 mniej. Ta tendencja ma systemowy charakter
i odnosi się do całej Polski, te dane są jeszcze niedokładne, więc wskaźnik urodzenia, który jest
zbieżny z latami przed dodatkiem 500+. Okazuje się, że wielka pomoc państwa nie bardzo
pomogła jeśli chodzi o wzrost wskaźnika urodzeń. Liczba zgonów w roku ubiegłym – 227, 129
miasto, wieś 98, gdy w roku 18 odeszło 236, jeszcze w poprzednim roku odeszło najmniej 2017
– 214, w 2016 – 234, a więc 234, 236, 227 jest jakby wskaźnikiem dla miasta i gminy Ropczyce.
Jeśli porównamy z liczną urodzeń to zauważamy, że ponad 100 rodzi się więcej niż odchodzi.
Ale za dużo wyjeżdża. Może w związku z Brexitem od 1 lutego tego roku, trochę więcej wróci,
może to poprawi wskaźnik bo wielu mieszkańców wyjechało właśnie do Anglii. W Anglii jak
podawano ostatnio informacje, mieszka i pracuje, z przyjazdu z kontynentu z 27 pozostałych
państw 3 miliony osób, w tym milion Polaków, 1/3. W roku ubiegłym mieliśmy 35 rozwodów,
w poprzednim 50, tu jest pozytywna stabilizacja. Mieliśmy małżeństw w 2019 roku 212,
w poprzednim 254.
W roku ubiegłym podjęliśmy przygotowanie do podjęcia uchwały dotyczącej studium
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy dla Niedźwiady, mam nadzieję, że
w konsekwencji tej uchwały na przyszłą sesję będziemy gotowi do przedłożenia Wysokiej
Radzie, 2 marca, uchwały o szczegółowym planie zagospodarowania dla terenu 7 ha.
Zakończylibyśmy w ten sposób opracowanie planu, który pozwoli na negocjacje dotyczące
wykupu gruntów.
W roku ubiegłym wpłynęło do Urzędu Miejskiego 438 wniosków o wydanie warunków
zabudowy, rok poprzedni było 355 wniosków, o 83 więcej, o czym to świadczy – o bardzo
dużej aktywności inwestycyjnej mieszkańców miasta i gminy Ropczyce, w kierunkach
różnych, bo chodzi o wnioski mieszkaniowe, gospodarczo-infrastrukturalne, usługowe,
handlowe. Jako Urząd Miejski, decyzji o warunkach zabudowy wydaliśmy 340 a w poprzednim
roku 303, czyli jest to duży zakres pracy naszego urzędu, Referatu Gospodarki Przestrzennej.
Dziękuję. Wydane 220 decyzji w roku ubiegłym 2019, przez starostę decyzji budowlanych,
w stosunku do 2018 gdzie tych decyzji starosta wydał 174. To stanowiło o dynamice rozwoju
inwestycji, tej które są poza gminą, poza wydatkami publicznymi. Indywidualna działalność
gospodarcza i fizyczna, osób fizycznych i podmiotów gospodarczych prywatnych i w formie
różnych spółek jest bardzo aktywna na terenie miasta i gminy i to jest wielki uważam plus.
Z pewnością nie można mówić, że jako samorząd hamujemy bo wzrost jest bardzo znaczący.
Napominamy wciąż współpracowników aby urząd miejski, wszystkie jednostki organizacyjne
i spółki były nie tylko pomocne ale i wspierające informacją wszystkich potencjalnych
inwestorów pochodzących nie tylko z terenu gminy ale i z poza gminy jeśli tylko na obszarze
naszego miasta i gminy ktoś chce inwestować.
Nabyliśmy nieruchomości nieodpłatnie 14 ha, głównie chodzi o decyzje komunalizacyjne
Wojewody, o drogi, ulice. I nabyliśmy innych nieruchomości za 210 000 zł, takie były
potrzeby, takie były możliwości. Zbyliśmy nieruchomości na kwotę 140 000, w roku
poprzednim zbyliśmy za 91 000 zł. Zbyliśmy 6 lokali mieszkalnych za 381 000 w roku
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ubiegłym, w poprzednim 2018, 2 lokale mieszkalne za 111 000. Przekształcenia użytkowanie
wieczyste na własność, pozyskaliśmy w ramach kosztów 9 500 zł.
To statystyki obrazujące aktywność, liczbę mieszkańców, nasz potencjał demograficzny
i potencjał inwestycyjny. W skrócie chcę powiedzieć, że rok ubiegły z pozycji gminy jako
inwestora był jednym z najbardziej efektywnych jeżeli chodzi o wartość majątku
przysporzonego gminie, czyli inwestycji w sensie majątkowym, wartościowym. Po raz
pierwszy od 30 lat wydaliśmy tak wysokie sumy na inwestycje, w zasadzie 4 największe
inwestycje.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 5 miejscowościach. Przypomnę, że wraz z projektami,
nadzorem i fakturami, które zostały zapłacone to jest kwota w zasadzie ponad 25 mln zł.
Absolutnie nie byliśmy to wstanie wydać z własnych dochodów, które już w roku ubiegłym
2019 były niskie w stosunku do naszych potrzeb. Przypomnę, otrzymaliśmy dotację 8,5 mln
i posłużyliśmy się dwoma instrumentami pozyskania środków finansowych – obligacje 12 mln
zł i pożyczka bez mała 5 700 000. Na początku roku, rok temu, uchwalając budżet mieliśmy
wewnętrzny zamiar, że ta pożyczka zostanie do końca roku spłacona poprzez zwrot z urzędu
skarbowego VAT-u z tej inwestycji. VAT przy 25 milionach zł, 23%, to właśnie taka kwota.
Niestety nie jest to łatwe. Przepisy państwa w tym zakresie są tak rygorystyczne, jak
przypowieść, że jak państwo coś obiecuje, że da, to tylko obiecuje, jak obiecuje, że zabierze to
trochę gorzej. Nie mogliśmy składać faktur zapłaconych o sukcesywny zwrot VAT-u, musimy
zakończyć inwestycję, postanowić o formie przekazania tego majątku do zarządzającej spółki
PUK i dopiero możemy przystąpić do przygotowywania wniosku o zwrot VAT. Nie będzie to
prosta wprost relacja. Posiłkujemy się jedną z lepszych firm doradczo podatkowych, jaką jest
oddział Deloitte w Rzeszowie i rozpoczęliśmy ten proces. Mamy nadzieję, że do końca roku
uda się odzyskać w granicach 50 – 60 % wspomnianego VAT-u i uważam, że kwota zgodnie
z wcześniejszą informacją powinna wrócić w postaci zwrotu pożyczki zaciągniętej obok
obligacji na cel budowy kanalizacji. Kanalizacja jest zakończona w sensie fizycznym, odbiory
też. Teraz mieszkańcy mogą przystąpić do budowy swoich sieci, przyłączy swoich domów, my
też obiekty publiczne jak remizy będziemy podłączali do kanalizacji. W ostatnim etapie tego
roku jest element całej tej wielkiej inwestycji sanitarnej – przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków. Zadanie wprost polega na realizacji przez naszą spółkę, przy naszym
udziale, miejmy nadzieję, że zgodnie z harmonogramem do końca roku inwestycja zostanie
zakończona.
Dużą drugą inwestycją realizowaną w roku ubiegłym, w tym miesiącu zakończoną była budowa
hali sportowo widowiskowej przy szkole nr 1. Chciałbym państwo prosić jeśli czas pozwoli po
sesji, abyśmy chcieli zobaczyć tą salę w przededniu przekazania do użytku szkole. Sala będzie
wciąż wyposażana, jest na ostatnim etapie wyposażania – zaplecze szatniowe i sanitarne, ale
nie przeszkadza to by po decyzji na użytkowanie powiatowego inspektora budowlanego, można
było udostępnić halę dzieciom z tej szkoły. Zakładamy, że całkowite wyposażenie nastąpi
w następnych miesiącach, jak również złożenie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o zwrot doposażenia. Mam nadzieję, że w ramach dni ziemi Ropczyc, koło Dnia Dziecka
w sposób uroczysty poświęcimy i przekażemy do użytku oficjalnie szkole, w formie być może
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sesji uroczystej. To zadanie kosztowało, budowa wraz z wyposażeniem, projektem, ponad 8
mln zł. W szczegółach w raporcie będą kwoty, w rozbiciu na projekt, budowę, roboty
dodatkowe, wyposażenie, i być może wyposażenie, które jeszcze należałoby tej hali
zadedykować aby mogła spełniać drugą funkcję – widowiskowej.
Wzbogaciliśmy się o nową szkołę w Brzezówce. To był finał ponad 3-letniej inwestycji
budowy. Piękna szkoła, myślę, że najlepiej dziś wyposażona w całej gminie, bo oprócz tablic
interaktywnych, biblioteki - na liczbę dzieci, jest tam tylko 5-ro dzieci. Ale muszę powiedzieć,
że składaliśmy kilka lat temu 4 czy 5, wniosek by tą szkołę zlikwidować. Przy liczbie dzieci 9,
nie było zgody. Decyzję zaskarżyłem i została podtrzymana, nie chciałem już więcej walczyć
w sądach administracyjnych, bo uznałem to za bezsens. Dzisiaj słyszę, że jest zmiana filozofii
Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest zgoda na likwidację mniejszych szkół. Niestety kilka
lat temu zgody nie było. Należało podjąć decyzję, albo utrzymywać tą szkołę, być może samych
nauczycieli i dyrektora, bo są takie przypadki w Polsce, przy takim podejściu do interpretacji
prawa przez kuratoria, przez ministerstwo, albo budować nową, poszliśmy w tym kierunku.
Mam nadzieję, że szkoła będzie się budowała kadrowo, z roku na rok, te dzieci, które teraz tak
licznie zostały zapisane do przedszkola, zostaną również w tej szkole, w klasach nauczania
początkowego – 1,2,3. Jeżeli nie, nie ma problemu zamienimy tą szkołę pod funkcję żłobka
i przedszkola. Jeśli przedszkole cieszy się powodzeniem to mam nadzieję, że i żłobek podobnie.
Przypomnę oddaliśmy jedno boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej na Czekaju, 3
OSY czyli otwarte strefy aktywności, na osiedlu Północ, w Chechłach, w Lubzinie.
Przygotowaliśmy rozbudowę obiektu OSP w Małej. Mamy kilka projektów, które zostały
zakończone pozwoleniami, wspomnę o obiekcie żłobka i przedszkola, o rozbudowie urzędu
miejskiego o zewnętrzną windę i przebudowę sanitariatów, która jest konieczna, o strefach
aktywności, parkingach – w Niedźwiadzie Górnej, o prawie bliskim ukończeniu projektu
technicznego wraz z infrastrukturą dla szkoły w Witkowicach, mamy w gotowości kilka
pozwoleń na uzbrojenie osiedla Skorodeckiego, gdzie budowane są pierwsze domy, mamy
gotową funkcję wstępną pod budowę targowiska i będziemy chcieli wkrótce ogłosić przetarg
na zadanie polegające na przebudowie targowiska, jak również ogłosić przetarg na projekt
dworca PKS czy poczekalni, chcielibyśmy do końca tego roku aby te projekty zostały
uruchomione.
Chciałbym jeszcze powiedzieć o infrastrukturze aby padły cyfry – drogi, ulice, chodniki,
oświetlenie, parkingi. Myślę, że nasza gmina wzbogaciła się o trochę dobrych dróg, bo dróg
przebudowaliśmy 3 km 477 m, na kwotę 1 578 000 zł. To były drogi w Małej, Niedźwiadzie.
Lubzinie, w Chechłach, w Brzezówce duży parking przy szkole, tak było zadanie podzielone,
w Ropczycach przebudowa wjazdu na ulicy Konarskiego, na ulicy Wyszyńskiego czyli do
szkoły i do przedszkola, tutaj poprawiliśmy wjazdy, jak również – wysiadki parkingi. w OSP
Okonin był parking i wykonane przełomy w roku ubiegłym, remonty cząstkowe na kwotę
204 000 zł. Mieliśmy dofinansowanie z tzw. środków FOGR-u na przebudowę o nawierzchni
tłuczniowej – to było Mała dział oraz Niedźwiada na czaję. Przebudowaliśmy/ wybudowaliśmy
oświetlenie przy drodze powiatowej w Lubzinie 40 000 zł, w Łączkach Kucharskich 900 m –
93 000 zł, przy ul. Skorodeckiego Ropczyce 66 000 zł. Zakupiliśmy 5 lamp dekoracyjnych na
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ulicę Mickiewicza. Zdemontowywane jest oświetlenie świąteczne, 2 luty to okres końca
kolędowania i też kończymy z iluminofonią. Uważam, że co roku coraz ładniejsza jest
iluminofonia, oświetlenie uliczne. Dziękuję panu Maciejowi Sikorze, panu kierownikowi
Józefowi Drozdowi bo to za ich przyczyną poprawiamy, unowocześniamy, dodajemy. Mam
nadzieję, że w roku przyszłym od św. Mikołaja również to oświetlenie będzie jeszcze
ładniejsze, na wniosek i mieszkańców, i państwa radnych, i zespołu zajmującego się kulturą,
komunikacją, promocją. Wysłuchujemy opinii i będziemy podejmować decyzje. Nie staramy
się traktować w sensie wydatku jako priorytet bo uważamy, że jest to czasowa błyskotka,
powinna być bo w większości miast jest, nadaje atmosferę, upiększa, poprawia wygląd miasta
w centrum, ale nie przynosi wymiernych efektów. Nie jesteśmy miastem Rzeszów gdzie wydali
grubo ponad milion złotych na tegoroczną i każdego roczną taką instalację, czy Sędziszów,
którzy traktują to dość priorytetowo, mają sukcesy, niewątpliwie jest to ładniejsza dekoracja.
Gdy porównywałem sąsiednie miasta w czasie oświetleń, Strzyżów, Pilzno, Dębica,
Kolbuszowa, to myślę, że w porównaniu z tymi miastami nie mamy się czego wstydzić.
W roku ubiegłym złożyliśmy 25 różnych wniosków o dofinansowanie, w różnych obszarach.
13 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych i otrzymaliśmy dofinansowanie. Jeszcze 4
wnioski są w trakcie oceny i spodziewam się, że przynajmniej z dwóch tytułów otrzymamy
dofinansowanie. 8 wniosków nie uzyskało dofinansowania. Łącznie w roku ubiegłym
otrzymaliśmy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na kwotę 10 429 000. Dziękuję
stosownym referatom i wszystkim którzy współpracują w tym dziele pracownikom urzędu
miejskiego i pozostałym jednostkom. Na ten rok mamy podpisane umowy dotacyjne na kwotę
2 miliony 901. To jest końcówka 6-letniego okresu tej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej. Od 2021 do 2027 kolejna perspektywa finansowa. Spodziewać się należy, że do
kwoty 10 milionów nie dojdziemy w pozyskiwaniu środków finansowych bo niewiele zostało
do podziału środków europejskich w urzędzie marszałkowskim. Trzeba się spodziewać, że rok
przyszły, pierwszy rok nowej perspektywy finansowej będzie posuchą bo tak zwykle bywa, że
to jest rok przygotowań wniosków, procedur przez państwa Unii Europejskiej, przez urzędy
marszałkowskie, tak było i tak chyba pozostaje. Dziękuję referatowi na czele z kierownikiem
panem Mariuszem Wośko, który równocześnie pełni społeczną funkcję bardzo ważną –
przewodniczącego Rady Nadzorczej naszego PUK-u, doświadczonego kierownika, mającego
doświadczonych pracowników, którzy oprócz pozyskiwania środków zewnętrznych, również
prowadzą ewidencję podmiotów gospodarczych, doradztwo. Od sierpnia ubiegłego roku mamy
podpisaną umowę doradczą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na wszelką
pomoc osobom fizycznym z naszej gminy, które chciałyby w ramach programu „Czyste
powietrze” pozyskać dofinansowanie do termomodernizacji, do wymiany pieców, do
pozyskania środków finansowych na wymianę okien, docieplenia stropów. Dwóch
pracowników jest przeszkolonych. W styczniu tego roku udzieliliśmy ponad 63 porady, w roku
ubiegłym było kilkaset tego typu informacji, porad i złożonych chyba efektywnie około 68
wniosków.
Oświata jest jednym z największych działów. Tam mamy kadrę kierowniczą jedną
z największych bo dyrektorzy – od dyrektorki żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych. Od 1
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września gimnazja są poza naszą ewidencją. Utraciliśmy w ten sposób 16 oddziałów szkolnych,
16 oddziałów gimnazjalnych przeszło do powiatu, 287 uczniów. O tyle mniej otrzymujemy
subwencji oświatowej. To jest wielki problem, bo niestety koszty nie zmalały, wręcz odwrotnie
rosną koszty utrzymania szkół, również podwyżki płac częściowo przerzucone na samorząd.
W roku ubiegłym jeszcze dawaliśmy radę jako gmina i jeszcze nadmiernej tragedii nie było
aczkolwiek uważam, że jest powód abyśmy mogli złożyć roszczenie do ministra finansów
o niedoszacowaną subwencję oświatową, którą liczymy w milionach. Zobaczymy jak inne
gminy tego typu wnioski będą przygotowywały, przedkładały. Na dziś uważam, że czynimy
starania aby również taki wniosek złożyć, nie bardzo chcemy pozwolić aby państwo w dalszym
ciągu nas dociążało. Pewnie Wysoka Rada interesuje się ostatnimi wypowiedziami przy
uchwalaniu budżetu państwa przez ministra edukacji, pan minister Kwiatkowski zasugerował,
że wystarczy projekt budżetu na bazie, którego otrzymaliśmy pierwszą prognozę subwencji
oświatowej na 2020 rok, wystarczy wzmocnić kwotą 100 mln zł aby wystarczyło wszystkim
samorządom na wprowadzenie 6-procentowej podwyżki płac nauczycieli od 1 września, gdy
przedstawicielstwa samorządowe wyliczyły tą kwotę na 887 milionów złotych. Zatem
770 byłoby po stronie gmin. Gdy uchwalaliśmy w grudniu budżet, na pytania komisji pan
dyrektor Stanisław Mazur deklarował, że na podwyżki dla nauczycieli od 1 września będzie
dodatkowa subwencja. Ja dodam, chyba tak, tylko w wysokości 1/6 potrzeb. Jeśli do
uchwalenia budżetu pozostało 2-3 tygodnie, nic w tej materii innego nie postanowi rząd i sejm,
będziemy obserwować. W szkołach pozyskiwaliśmy środki na podręczniki, na stypendia,
dopłacaliśmy jak zawsze w granicach 20%. Wypłaciliśmy stypendia w wysokości 255 000 zł,
otrzymaliśmy dotacji 204 000 zł, reszta środki nasze. Otrzymywaliśmy środki na aktywną
tablicę, na księgozbiór do bibliotek szkolnych. W ramach wakacji przeprowadziliśmy remonty
we wszystkich naszych placówkach, w których należało to zrobić, na kwotę 400 000 zł. I to jest
też jeden z problemów na ten rok bo uchwalony budżet w grudniu, na bieżący rok nie
przewiduje na dzień dzisiejszy takiej kwoty. Mam nadzieję, że z wolnych środków, które mam
nadzieję będziemy wprowadzali może za miesiąc, może za 2, pewną kwotę musimy
zabezpieczyć bo nie ma tak, że nawet po ostatnich kilkuletnich przeprowadzonych remontach
w granicach corocznie kwoty 400 000, nie będzie potrzeby choćby za 100 000 zł wykonać
niezbędne naprawy po 10 miesiącach nauki dzieci w szkole. Dzieci są grzeczne, większych
problemów nie mieliśmy ale to jest żywioł, jakieś skutki tego są, co nie należy taktować jako
zarzut do dzieci. Ale musimy zabezpieczać dyrektorom szkół i przedszkoli przynajmniej
minimalne środki, które pozwolą przywracać stan estetyczny szkół i przedszkoli. Przyznaję, że
niefrasobliwie zdeklarowałem dyrektorom i rodzicom, że będziemy chcieli kontynuować
klimatyzację w przedszkolach, zwłaszcza dla dzieci młodszych. W niektórych przedszkolach
klimatyzację mamy, pozostało 3 lub 4 przedszkola, gdzie ta instalacja byłaby nieodzowna, bo
teraz nawet w maju przychodzą okresy upałów, że nauczyciele mają problem jak poradzić żeby
3 – 4 latki, przeżyły spokojnie 8 godzin w nagrzanych budynkach.
Ośrodek Pomocy Społecznej – duży, drugi dział, który wyprowadza z budżetu środki
w granicach 46 milionów w roku ubiegłym i około 49 mln w tym roku. W roku ubiegłym 2019
na świadczenia 500+ wydaliśmy w gminie 26 629 000, na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 11
milionów 386, na Fundusz Alimentacyjny 422 000, na świadczenia Dobry start 300 zł na ucznia
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1 105 000. Jak to złożymy jest 39,5 mln. A są jeszcze zasiłki stałe, okresowe, celowe,
wspieranie klubów seniora, wpieranie opiekuńczo ponad 31 osób, które wymagają sióstr PCK
jak to nazywamy, parę innych programów realizowanych. Jest to bardzo duży dział. Wielka,
niespotykana w tym 30-leciu pomoc skierowana do rodzin słabszych, chwała za to państwu
i gminie i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyznam, że jest to już ponad
możliwości finansowe naszej gminy. Muszę jednoznacznie powiedzieć, że przy takim poziomie
wspierania społecznego przez państwo, najprawdopodobniej w następnych 2 latach nie
będziemy mieli środków żadnych na inwestycje. Już schodzimy do poziomu 2 - 3 mln na
rozwój, kiedy generujemy do naszych rodzin dziesiątki milionów. Musimy w ten sposób
powiedzieć mieszkańcom, że przy niskim poziomie podatków, które płacą rodziny do budżetu
gminy, oczekiwanie kierowane pod adresem radnych, burmistrza, jednostek organizacyjnych –
rozwijajmy, podnośmy poziom usług publicznych, jest już nieuzasadnione. My już zaczynamy
w gminie administrować, nie stać nas na rozwój zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców, wciąż
mieszkańcy chcą i mają prawo coraz lepszego standardu wszystkich usług publicznych od
chodników, oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, dróg, lepszego poziomu w przedszkolach,
szkołach itd., lepszego poziomu obsługi pomocy społecznej. Po prostu nas gminy Wysoka Rado
nie stać.
Bardzo pozytywnie w roku ubiegłym oceniam pracę naszych dwóch instytucji kultury; ośrodka
kultury i biblioteki. Wszystko zostało przypomniane w informacji, którą mam przed sobą, która
jest do wglądu dla radnych i dla mediów. To pokazuje bardzo wszechstronną pracę 5 domów
kultury, biblioteki miejskiej i 5 filii, w sensie bezpośredniej pracy, pracy związanej z szeroko
rozumianą promocją kultury, wśród animatorów kultury, co jest niezwykle ważne, nie
opieramy się tylko w rozwoju kultury na pracownikach instytucji kultury, czy na nauczycielach,
ale opieramy się w dużym stopniu na animatorach kultury i o tych animatorów musimy dbać,
zabiegać, wspierać, to jest nasza kultura i tym możemy się szczycić. Miałem okazję w ostatnim
tygodniu uczestniczyć w dwóch spotkaniach kończących okres kolędowania, w szkole
w Lubzinie był koncert dzieci i młodzieży, dorosłych gdzie były prezentowane kolędy,
pastorałki w wykonaniu dzieci szkolnych, starszych osób z klubu, domu pomocy społecznej.
I podobna impreza w szkole w Niedźwiadzie Górnej, pod hasłem; babcia i dziadziu naszymi
opiekunami. Pokazany był wachlarz rozwoju naszej kultury w wychowaniu od najmłodszych
do najstarszych, pozytywna praca wykonywana w obszarze kultury. Jestem pełen uznania
i szacunku dla pracowników, instruktorów domów kultury, szkół, przedszkoli. Uważam że
mamy się czym pochwalić, aczkolwiek to też sporo kosztuje. Gdy przekładamy to na system
finansowy to zawsze daję porównanie, u nas w gminie jest 5 domów kultury i muszą być środki
żeby te domy kultury nie tylko były jako obiekty ale żeby w nich było życie. To życie jest.
Przykłady są takie, że jak tylko są środki to ludzie chcą korzystać z dóbr kultury, aktywizować
swoją różną działalność w bibliotekach, w osiedlowych i wiejskich domach kultury. Zdaję sobie
sprawę, że środki przeznaczone na ten rok na cele kultury są środkami minimalnie
optymalnymi.
Ośrodek Sportu i Rekreacji – mieliśmy podsumowanie, Gala sportu, tradycyjna. Dziękuję
przygotowującym instytucjom, panu dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji i jego
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współpracownikom, również wspierającym pracownikom, pani dyrektor Centrum Kultury,
moim współpracownikom, odpowiedzialny był za koordynację wiceburmistrz Marek Misiura,
też koordynuje sport. Dziękuję radnym, którzy mogli swoją obecnością zaszczycić to
podsumowanie. W ten sposób chcieliśmy też wyrazić uznanie dla wielu społecznych
pracujących za grosze, albo całkiem społecznie, instruktorów, nauczycieli wychowania
fizycznego, animatorów i sportowców, którzy przynoszą nam splendor w zakresie promocji
miasta w dziedzinie sportu. Też mamy tutaj ładne dokonania i w skali międzynarodowej
i polskiej. Wysoko nasza gmina jest w statystyce porównywania udziału w różnych imprezach
sportowych miast i gmin na terenie Podkarpacia. Za to dziękuję organizatorom i osobom
odpowiedzialnym.
Chciałbym podziękować też spółkom. Zadania postawione przed spółkami, trzema, generalnie
zostały w roku ubiegłym zrealizowane. TBS miał zadanie wybudować blok – wybudował,
oddał w najem, za pieniądze, które Wysoka Rada przeznaczyła. pieniądze to jedno,
a zrealizować wydatki zgodnie z procedurami i uzyskać cel to jest drugie i to jest dużo
trudniejsze i ważniejsze, projekt techniczny z pozwoleniem na budowę następnego bloku.
Pewnie będziemy wkrótce decydować o otwarciu tego przetargu, czy jesteśmy w stanie dołożyć
jako miasto by ten blok drugi na najem był budowany w tym roku. Inne zadanie, które stało
przed TBS-em; poprawa elewacji budynku w centrum miasta przy ul. Króla Kazimierza
Wielkiego, bloku, który trochę był zaniedbany została przeprowadzona, również części
termomodernizacji bloków na osiedlu, koło komendy Policji są zasadne i trzeba kontynuować.
Inne prace; modernizowaliśmy sanitariaty w bloku rotacyjnym gdzie są mieszkania socjalne,
zrobiliśmy jedno piętro, drugie - byłoby dobrze znaleźć środki i przekazywać TBS-owi by co
roku mógł jedno piętro zmodernizować. Raz na miesiąc tam zawitam i popatrzę na części
wspólne; jak sanitariaty, korytarze to uważam, że trochę nam kapitału brakuje. Dziękuję PUKowi o czym mówiłem, współuczestniczył w realizacji wielkiej inwestycji, za którą dziękuję
przede wszystkim pani kierownik Marii Bochenek i inżynierom i za halę. To była praca
kilkuletnia, robiliśmy projekty, przygotowywaliśmy, sama budowa w jednym roku prawie. To
olbrzymie przedsięwzięcie i problem. Mieszkańcy pewnie nie tylko naszej gminy mają coraz
większe oczekiwania, mają coraz piękniejsze swoje ogrody, otoczenia, każda ingerencja w ich
ogrodzenie, czy dojazdy do domu, spotyka się z wielką niechęcią. A tu trzeba było
przeprowadzić bez mała 70 kilometrów rur, 20 parę przepompowni sanitarnych, i ciągłe uwagi,
projekt robiony 3 – 4 lata temu, tu była projektowana rura kanalizacyjna, trzeba ją przełożyć,
nie tędy, tamtędy, nie po naszym a po sąsiada, sąsiad mówi dlaczego. Mamy PEC, spółka która
jest bardzo aktywna w dziedzinie związanej z ochroną środowiska, z informacją, z szukaniem
różnych rozwiązań technicznych, technologicznych aby cena nie szła zbytnio w górę
a równocześnie żebyśmy nadążali za wskaźnikami w zakresie ochrony środowiska. Pan
dyrektor stara się szukać konsultacji, dobrych pomysłów technologicznych, ekonomicznych,
mamy złożonych parę wniosków w Unii Europejskiej, bardzo liczymy, że zostanie
notyfikowany wniosek i że uda się późną wiosną rozpocząć ważne inwestycje za kwotę kilku
milionów złotych, które by pozwoliły przebudować infrastrukturę, która ma bez mała 40 parę
lat, na osiedlu świętej Barbary jeśli chodzi o doprowadzenie ciepła do bloków. I wszelkie
wnioski, które dotyczą ciepła systemowego. Jeżeli to się uda pozyskać z Narodowego
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Funduszu Ochrony Środowiska i przebudować w kierunku, żeby nasza ciepłownia
i produkowała prąd i mogła korzystać z ciepła odpadowego żeby rzeczywiście był to status
efektywnego ciepła systemowego, to pozwoli też w pewnym stopniu racjonalnie co roku po
trochu zmniejszyć powietrze, które nie jest bardzo złe ale też nie jest takie jak byśmy
oczekiwali, czyli nie jest całkiem czyste. Te wskaźniki, które zamontowaliśmy to pokazują.
Kończąc chcę raz jeszcze podziękować wszystkim, z którymi mieliśmy okazję współpracować
jako kierownictwo gminy i Wysokiej Radzie i wszystkim członkom zarządu szeroko
rozumianego wykonawczego, na tej sali co 2 tygodnie zbiera się zarząd wykonawczy –
kierownicy referatów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, szefowie spółek, zastanawiamy
się jak efektywnie dać sobie radę z problemami, które na co dzień mamy i które rozwiązujemy
bo od tego jesteśmy. Wysoka Rado, raz jeszcze za miniony rok dziękuję, chciałbym życzyć
sobie i wszystkim tu obecnym abyśmy się mogli wszyscy tu za rok spotkać i chciałbym abym
mógł powiedzieć, że również w zgodzie, ponad bardzo niedobrymi podziałami w naszym kraju,
abyśmy mogli powiedzieć, że dobrze i efektywnie 2020 rok zakończyliśmy, na miarę naszych
możliwości ekonomicznych, finansowych, kapitałowych, bo z niczego nic nie stworzymy ale
chodzi o dobrą w miarę atmosferę i współpracę, która przynosi lepsze efekty niż podziały
i konflikty.

6.
Przewodniczący Rady poinformował, radnych, że w kopertach otrzymali informacje dotyczące
oświadczeń majątkowych, składanych według stanu na dzień 31 grudnia 2019, do 30 kwietnia
2020 roku.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu w sprawach różnych.

7.
Przewodniczący Rady zamknął 19 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.

Protokolanci:
Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej,
Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej.
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