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Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak - Chciałbym poinformować, że w piątek 29 lutego
podjąłem decyzję o odwołaniu imprezy z okazji urodzin miasta, nazywaliśmy to uroczystą
sesją. Decyzję podjąłem z obawy o troskę zaproszonych gości, również międzynarodowych,
wiele osób zapraszaliśmy z Rzeszowa, z różnych części naszej gminy, z uwagi na możliwe
ognisko zaraźnej grypy, którą nazywamy koranawirus. Dlatego, że powziąłem informację, iż
kilka dni wcześniej powrócił z wycieczki z Włoch autokar, w którym większość osób
przebywających przez kilka dni we Włoszech to byli mieszkańcy Ropczyc i również
wiedziałem, że żadna instytucja z odpowiedzialnych instytucji, które powinny monitorować
osoby powracające z Włoch nie interesowała się tymi naszymi mieszkańcami. Oby nie było
tak, że ktokolwiek z tych osób przebywających w tym czasie we Włoszech został dotknięty
wirusem. Ten wirus ponoć ma to do siebie, że rozwija się w osobie przez kilka do kilkanaście
dni nie dając objawów ale ta osoba zaraża. Więc jeżeli zapraszamy kogoś imiennie na imprezę
masową to dobrze jeśli jesteśmy pewni, że zabezpieczamy mu bezpieczeństwo, jeśli zaś
zapraszamy ogólnie to każdy wtedy decyduje o sobie czy przyjmuje zaproszenie, czy nie. To
był główny powód. Konsultowałem tą decyzję ze znajomymi mi lekarzami ropczyckimi,
również informowałem i pytałem o opinię dyrektora Sanepidu ropczyckiego, rozmawiałem też
z radnymi na komisji, którzy w tym czasie byli na komisjach i powziąłem decyzję. Jednak
zapraszam państwa radnych, jeżeli macie czas i jeżeli jest wasza wola, by 4 marca w środę czyli
w imieniny dawcy praw miejskich Ropczyc spotkać się o godzinie 12-tej pod pomnikiem króla
Kazimierza by tradycyjnie jak w każdym roku złożyć kwiaty, które są wyrazem pamięci,
szacunku. Jak również o 12.15 pod pomnikiem księdza dr Zwierza, osobie, której winni
jesteśmy póki żyjemy, uznanie i szacunek za dzisiejszy rozkwit Ropczyc. Następnie
zapraszałbym do domu kultury celem zobaczenia wystawy, która była przygotowywana na
właśnie tą uroczystość a następnie zapraszam na kawę do tej sali gdzie poproszę o wyświetlenie
filmu o Ropczycach, który był przygotowany na tą uroczystą sesję i o dyskusję o Ropczycach
przy kawie i przy ciastku. Zapraszam radnych, państwa sołtysów i przewodniczących osiedli.
Jest to zaproszenie jeśli ktoś ma czas, możliwość, wolę, nie obawia się przebywać w bliskim
towarzystwie znanych nam osób.
Informując o działaniach samorządu Ropczyc od ostatniej sesji, chcę powiedzieć, że na
przełomie stycznia i lutego zakończyliśmy niezwykle ważne inwestycje, tamtego roczne, m.in.
7 lutego otrzymaliśmy decyzję na użytkowanie hali sportowo-widowiskowej przy szkole nr 1.
Hala jest otwarta dla dzieci. Budowa w sensie budowlano montażowym kosztowała łącznie
z robotami dodatkowymi 7 350 000, do 8 milionów ponad kosztują wyposażenie, projekty które
wcześniej wykonaliśmy, wyposażenie wraz z kwotą, którą Wysoka Rada przed chwilą podjęła
o dofinansowaniu kwotą 150 tys. zł – zakup nagłośnienia docelowego na hali i przenośnej
sceny, która będzie potrzebna dla funkcji widowiskowej tej hali również stosownym
instytucjom, szkołom, Centrum Kultury w rynku czy w innych obiektach. Mam nadzieję, że
być może z tej kwoty zostanie zasób finansowy, który pozwoliłby jeszcze zabezpieczyć granice
nieruchomości przy hali. Wysoka Rado – dziękuję. Była to szybko wykonana inwestycja, nad
którą raz jeszcze w sensie podsumowującym pochylimy się w granicach 29 maja gdy będziemy
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chcieli uroczyście oddać, poświęcić halę i podać parę informacji dotyczących jej przygotowania
do budowy, budowy, eksploatacji, którą uważamy, że od 1 września również ta hala będzie
służyła dla różnych stowarzyszeń, spoza tej szkoły.
Inną inwestycją na przełomie stycznia i lutego była budowa kanalizacji sanitarnej, w 5-ciu
miejscowościach. Kanalizację zakończyliśmy. Również zakończyliśmy rozliczenie finansowe
z Urzędem Marszałkowskim w części, w której była dofinansowana. W granicach 8,4 mln zł
otrzymaliśmy do tej kwoty, która była wydatkowana na budowę kanalizacji w ramach
aglomeracji. Wszystko to co w ramach 3 projektowych zadań przetargowych było budowane,
było w ramach trochę dotacji tzw. aglomeracji ropczyckiej, a wszystko to co poza aglomeracją,
było budowane w 100% z dochodów własnych.
Dziękuję, że jest zgoda aby dokończyć drugą część tej inwestycji czyli wyposażenie
w odpowiednie urządzenia rozbudowywanej oczyszczalni ścieków, w sensie budowlanym
w zasadzie ta praca jest gotowa, teraz wyposażanie, uruchamianie i milion zł, deklaracji, którą
złożyliśmy 2 lata temu, dla naszego przedsiębiorstwa PUK. Była to kwota nieodzowna żeby
dołożyć do 600 tys., które znajdują się w uchwale budżetowej. To jest milion zł - to znacząca
inwestycja. W ten sposób kończymy budowę kanalizacji na pewien czas. Dopóki nie będzie
środków innych europejskich z nowej perspektywy, nie widzę możliwości abyśmy przy tych
dochodach własnych mogli budować kosztowne instalacje jakimi jest kanalizacja sanitarna.
Projektujemy - też umożliwiają to ostatnie decyzje Wysokiej Rady. Chcemy ogłosić przetarg
w następnych dniach na projekt techniczny wykonawczy i budowę targowiska. Mamy
zaktualizowany program, który pozwala na rozszerzenie miejsc, które były wrażliwe dla stałych
jakby kupców, którzy w ramach również handlu przy stole z ręki chcieliby tam na stałe
prowadzić działalność handlową, więc ta część po zaktualizowaniu będzie większa.
Chcemy ogłosić w ciągu kilku dni, budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole na
Chechłach. Po przetargu zobaczymy czy nasze środku zabezpieczone i z dotacji z Lidera
i z własnych dochodów będą wystarczające.
Mamy sporo różnych projektów, które w ramach kubaturówki robimy. Największym projektem
jest końcówka projektu technicznego wykonawczego, kosztorysowego szkoły w Witkowicach.
Uważam, że nie będziemy chować tej dokumentacji do szuflady. Dochody wszystkich gmin,
nasze szczególnie, są niskie jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe, ale uważam, że ta szkoła
jest potrzebna na Witkowicach, że tam w środowisku Kolonia i nie tylko, bardzo intensywnie
wzrasta budownictwo jednorodzinne i wierzę, że będą przybywały rodziny również z zewnątrz
i będzie priorytetem dla naszego samorządu aby w tej kadencji rozpocząć, a być może pierwszy
etap wybudować. Jak to zrobić będziemy się wszyscy zastanawiali. Na pewno nie uda się tego
zrobić bez emisji obligacji albo znaczącej pożyczki. Będziemy również analizować czy środki
europejskie z kolejnej perspektywy finansowej będą przewidywały wzmocnienie substancji
oświatowej, bo do tej pory były to w zasadzie środki tylko na remonty szkół
ponadgimnazjalnych a nie podstawowych. Dwie kadencje europejskie nie przewidywały
możliwości budowy nowych szkół, w bardzo ograniczonym zakresie przedszkoli.
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Kończymy uzbrojenie osiedla przy ulicy Skorodeckiego, przy obszarze gdzie też budujemy
bloki, zostało dokończyć dokumentację na drogi. Z przykrością stwierdzam, żeby uzyskać
pozwolenie na projektowane czy zaprojektowane drogi, musieliśmy najpierw wykupić od
właścicieli nieruchomości obszary pod drogi, to był znaczny wysiłek gminy, ale musimy też
zapłacić Państwu za wyłączenie z produkcji rolnej tych pasów przeznaczonych na drogi.
Uważam to za prawo, które nie sprzyja rozwojowi infrastruktury mieszkaniowej w mniejszych
gminach. Uważam, że to prawo powinno być przez posłów zmienione bo bardzo ogranicza. Nie
dość, że musieliśmy osobom fizycznym zapłacić pod drogi, średnio 6 tys. zł z wyceny biegłego,
były to już setki tysięcy złotych, to również Państwu czyli Funduszowi Ochrony Środowiska
musimy zapłacić żeby uzyskać pozwolenie na drogi. Nie mam dokładnie wyliczonej kwoty ale
na pewno to jest w granicach pomiędzy 100 a 200. Te środki pochodzą z dochodów własnych
i przykro jest wydawać pieniądze, które niczemu nie służą, bo są to jakby koszty Państwa za
to, że chcemy budować kolejne domy, ulice, drogi. Państwo powinno zwolnić w ten sposób
inwestujące gminy, choćby z tych kosztów odrolnienia. Na tym osiedlu po scaleniu 26 hektarów
mamy 160 działek 10-arowych, które są już w obiegu cywilnoprawnym, jedni kupują, inni
sprzedają, inni robią projekty, inni już budują i trzeba podciągać infrastrukturę, która jest
najważniejsza dla budowy domów. Jedną sieć infrastruktury już na tym osiedlu mamy. To jest
energia elektryczna, jest transformator, jest sieć w zasadzie pod każdą działkę. Najważniejsza
teraz byłaby woda i kanalizacja. To jest niezbędne w najbliższym czasie aby do tego osiedla
podciągać te dwa elementy infrastruktury.
Również przygotowujemy się w zakresie technicznym i wnioskowym do programów
ogłaszanych na nowe obiekty sportowe w ramach programu Sportowa Polska, ogłoszonego
przez Ministra Sportu.
Również naszym celem jest zagospodarowanie terenu w obszarze dzisiejszego dworca PKS,
zgodnie z uchwalonym planem szczegółowego zagospodarowania. Naszym celem byłoby aby
w tym roku zaprojektować nową poczekalnię adekwatną do potrzeb, w granicach maksymalnie
120 mkw.. Byłoby świetnie gdyby się udało w roku przyszłym poczekalnię – dworzec
autobusowy wybudować, by pozbyć się kosztów utrzymania dzisiaj nadmetrażu dworca, dużo
nas kosztuje, jest nieefektywny, jest nieestetyczny i z przeszłością z XX wieku. Wdrożymy
w ten sposób kolejne etapy wynikające ze szczegółowego planu zagospodarowania.
Ogłosiliśmy przetarg na wykup pod działalność komercyjną 42 arów w tym obszarze
i oczekujemy wkrótce na rozstrzygnięcie. To jest przetarg gdzie składa się ofertę po 2
miesiącach.
Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż ponad 2 ha w obszarze szczegółowego planu
zagospodarowania za Magnezytami 70 ha, nasze 2 ha w kilkudziesięciu działkach wąskich
długich, jest podstawą przyszłego zakładu, gdzie z inwestorem podpisaliśmy umowę o której
wspominałem 2 lata temu. Jeżeli ten inwestor w drodze przetargu kupi te nieruchomości,
wycena to milion złotych z tysiącami to w ciągu 4 lat zobowiązuje się oddać do użytku zakład
na 12 hektarach i byłby to kolejny zakład w tym obszarze przemysłowym Ropczyc.
Małymi krokami po uchwaleniu szczegółowego planu zagospodarowania, po przygotowaniu
projektu technicznego drogi, która by otwierała dostęp do tych 70 ha zbliżamy się do pierwszej
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inwestycji. Mam nadzieję, że jeżeli uda się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych
i wybudować tą drogę to kolejne inwestycje w tym obszarze będą.
W ostatnim okresie przygotowywaliśmy się do przetargu na drogi. Dziękuję za podjętą decyzję,
decyzją Wysokiej Rady zabezpieczyliśmy bez mała milion złotych na przebudowę dróg. To
nazywamy prawnie remontami, a w sensie dosłownym jest to budowa dróg o nawierzchni
asfaltowej, z dzisiejszych żużlowych, polnych itd.. Staramy się za tą kwotę w przetargu
przynajmniej 12 jednostek drogowych w różnych miejscowościach przebudować. Przetarg
pokaże czy ta kwota jest adekwatna do przygotowanych specyfikacji przetargowych, czy
zostanie środków, czy braknie – będziemy korygować na następnej sesji.
Przygotowujemy kolejne odcinki oświetlenia ulicznego, zgodnie z tym co rozmawiamy
z sołtysami, z przewodniczącymi osiedli. Na tej zasadzie aby mniej więcej w każdej
miejscowości, w każdym osiedlu zrobić przebudowany odcinek drogi, odcinek oświetlenia
ulicznego - na dziś mamy na ten cel 100 tys. zł to nie na dużo pozwala ale mam nadzieję, że
w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy być uda się jeszcze wygenerować przynajmniej
kolejne 100 tys. zł na budowę tych odcinków dróg czy ulic, dla których mamy już
przygotowane dokumentacje oświetlenia.
Ogłosiliśmy wiele przetargów, mamy je rozstrzygnięte, na okres od wiosny do jesieni, a więc
remonty cząstkowe, przełomy, wykaz firm, które będą współpracowały z gminą w związku
z robotami ziemnymi, montażem oznakowania pionowego, poziomego, dostawy prefabrykatów
betonowych.
Zima jest łagodna, co nie znaczy, że nie ponosimy kosztów bo w umowach są kwoty, które
zabezpieczają gotowość firm do świadczenia usług i również są zapisy o alternatywnej pracy
służb odśnieżających jako służb oczyszczających miasto – państwo widzą, że miasto jest
w zimie czyste, zadbane i dziękuję służbom, które o to dbają. Nie ma śniegu, jest piasek, żużel,
błoto pośniegowe – ma być czysto.
Projektujemy rewitalizację, inaczej przebudowę ulic gminnych w centrum – Króla Kazimierza
Wielkiego i Krakowska – segment w centrum. Projektujemy przebudowę mostu, który jest
wrażliwy w Łączkach Kucharskich w kierunku na Stobierną. Podjęliśmy zlecenie modernizacji
drogi gminnej na odcinku od centrum Czekaja od CPN przy rondzie do drogi krajowej
w Brzezówce - ul. Brzozowa. Chcielibyśmy ten projekt umieścić w następnym programie
Funduszu Dróg Samorządowych. W tym celu też przeprojektujemy ciąg drogi Kociomyśl Mała
– 2,5 km na pograniczu z gminą Wielopole Skrzyńskie. Kontynuujemy wykup i projekt drogi,
która łączy centrum od ronda 650-lecia Brzyzna w kierunku Gnojnicy Dolnej. Jeszcze mamy
inne cele, o których w ciągu roku będziemy rozmawiali.
O intensywności budownictwa, w szczególności mieszkaniowego świadczy fakt, że od stycznia
do teraz, w ciągu 2 miesięcy, wpłynęło 74 wnioski o wydanie decyzji o warunkach
budowlanych, w tym 54 mieszkaniowe. Dalej nasi mieszkańcy, z zewnątrz, którzy chcą tu
budować domy, czy kupować mieszkania, są dla nas wyzwaniem i oczekiwanymi
mieszkańcami. Nawiążę do dyskusji wcześniejszej, każde miasto, gmina, stara się utrzymać
liczbę mieszkańców i stara się na wszelkie sposoby ściągać nowych mieszkańców spoza gminy.
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Każda rodzina, rodzina, która np. przy przydziale mieszkania najmu ma punkty za dzieci,
rodzina 2 + 2, jest dla nas też wartością materialną – dziecko, które idzie do szkoły, to na niego
subwencja państwowa w wysokości 7 tys. rocznie, jeżeli mamy w klasie 18 – 20 dzieci,
dochodzą w ten sposób dzieci dwójka, trójka, to mnożymy, to jest dodatkowa wartość. Każdy
rodzic, który pracuje i zarabia, nieważne gdzie pracuje, czy w Ropczycach, czy w Dębicy, czy
w Rzeszowie, tu zameldowany, to dochód z PIT-u, to wartość dodana, nie mówiąc pieniądze
takiej rodziny, które są wydawane w naszych sklepach, punktach usługowych. Staramy się
pozyskać mieszkańców spoza Ropczyc by tendencję, która przez ostatnie 9 lat, w ostatniej
dekadzie była co roku prorozwojowa, załamała się, mam nadzieję, że tylko przez jeden rok.
Próbujemy pozyskiwać środki z różnych źródeł, rozliczamy pozyskane. Przypomnę, będziemy
zwracali nadpłaty za udział w inwestycjach domowych fotowoltaika i kolektory, to nie będą
duże pieniądze ale otrzymaliśmy ostateczną wyrównawczą dotację z Unii Europejskiej, mamy
wszystkie koszty, teraz następuje przeliczenie i stosowne środki, być może 200 – 300 zł,
będziemy zwracali. Aneksy do umów teraz podpisujemy.
Zakończyliśmy projekt, w którym zostały przeszkolone osoby, które miały problemy
z kompetencjami cyfrowymi i świetnie, że to udało się zrealizować za pieniądze z Unii
Europejskiej, ten projekt jest obecnie rozliczany. Również jesteśmy na etapie rozliczania
całkowitego projektu, o którym wcześniej wspominałem, kanalizacyjnego.
Zabiegamy o środki duże i małe. Duże to między innymi Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich, jest na etapie końcowym, wygląda na to, że otrzymamy dotację w granicach 2 mln
zł do budowy wodociągu w kierunku Łączki, Niedźwiada. I mamy też przesłanki ku temu aby
być beneficjentem preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym temacie będziemy podejmować stosowne decyzje
na następnej sesji, myślę że pod koniec marca. Sesja następna będzie w pierwszej części
poświęcona dyskusji na temat odpadów, chcemy zaprosić z sąsiedniej gminy pana wójta
i dyrektora instalacji w Kozodrzy aby porozmawiać o kosztach, o kosztach w II półroczu, gdyż
wszyscy pewnie chcielibyśmy aby wciąż wzrastające koszty odbioru odpadów z naszych
mieszkań, rodzin, powstrzymać, żeby była stabilizacja i stała kwota niewzrastająca. Pewnie to
oczekują mieszkańcy i chcielibyśmy usłyszeć od naszych partnerów gdzie te odpady
wywozimy, jakie są analizy, przesłanki na II półrocze tego roku.
Skończyliśmy zebrania strażackie sprawozdawcze. Pierwszą inwestycję w ramach środków
przeznaczonych na jednostki stowarzyszeniowe strażackie sfinalizowaliśmy gdyż podpisaliśmy
14 lutego umowę na zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina. To
pierwsza inwestycja, jakby sfinalizowana. Kwota całości to 362 000 i składa się na to dotacja
z Unii Europejskiej i również nasze środki. 16 marca chcemy zrobić na tej sali podsumowanie
wszystkich zebrań sprawozdawczych w OSP przy udziale prezesów i naczelników i zapraszam
wszystkich sołtysów i przewodniczących osiedli, 16 marca, godz. 14- ta, na 1,5 godziny
informacji odnośnie funduszu sołeckiego, szczegółowych spraw związanych z wiosną,
z inwestycjami, z remontami, z podsumowaniem oczekiwań wynikających z zebrań z OSP.

25

W innych sprawach informuję, że dokonaliśmy podziału środków finansowych, które zostały
zabezpieczone w budżecie na ten rok, na organizacje stowarzyszeniowe. Wsparcie do zadań
publicznych do sportu otrzymało 20 organizacji stowarzyszeniowych na kwotę 398 000 zł, na
rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji 9 organizacji na kwotę 75 000 zł, na ochronę i profilaktykę
przeciwalkoholową, promocję zdrowia dla 23 organizacji – 225 000 zł, zapobieganie
i przeciwdziałanie narkomanii – otrzymało 16 organizacji wsparcie w kwocie 25 000 zł, pomoc
społeczna na dożywianie, organizację wolnego czasu – 3 organizacje na kwotę 13 000 zł.
Razem jest to kwota w granicach 700 000 zł. Gdy do tego dodamy 480 z budżetu środków
finansowych na bieżące wydatki stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej jest to kwota ponad
1 200 000 zł, na wsparcie 40 paru stowarzyszeń aby mogły funkcjonować i mogły realizować
te cele i zadanie, które są ważne dla naszej całej wspólnoty miasta i gminy Ropczyce. Mamy
ciekawe konkursy, kierowane są też do szkół, zwłaszcza tych, które prowadzą średnie szkoły
mundurowe, chcielibyśmy przeszkolić takie klasy, jeżeli będzie zapotrzebowanie ze strony
dyrekcji szkół np. w obsłudze defibrylatora, aby młodzież szkolna, która często w centrum
Ropczyc się znajduje, umiała stosować w praktyce defibrylator, żeby się nie obawiali się
skorzystania z jego użycia gdyby się zdarzyło, że będą świadkami osoby, która straci
przytomność w rynku w Ropczycach, czy tam gdzie będą na imprezie masowej.
Wiele mamy spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem samorządu, na początku roku
ubezpieczenia, ubezpieczamy obiekty, infrastrukturę, drogi, ulice, chodniki, samochody,
mieliśmy spotkanie z firmą ubezpieczeniową, w kontakcie z dyrektorami placówek
oświatowych aby wyjaśniać składniki tych ubezpieczeń, by się zabezpieczać przed różnymi
szkodami, również powództwami, w związku ze zdarzeniami, za które być może jesteśmy
odpowiedzialni jako samorząd, który dysponuje wielką infrastrukturą.
W tym względzie też była ostatnia narada z dyrektorami szkół ale też po to aby rozpocząć
przygotowania do analizy przyszłych kosztów roku szkolnego w przedszkolach, szkołach czyli
od 1 września. Pod koniec marca już zatwierdzamy arkusze organizacyjne czyli inaczej
strukturę kosztów, wydatków, strukturę organizacyjną każdego przedszkola i każdej szkoły.
Złożyliśmy wniosek o wypłatę stypendium socjalnych. Składaliśmy w ostatnim czasie wnioski
resortowe dla nauczycieli, dyrektorów szkół, dla samorządowców, zobaczymy jaka będzie
decyzja najpierw Wojewody, a następnie Prezydenta RP.
Jednostki organizacyjne. Ośrodek Pomocy Społecznej jak zawsze wiele decyzji, bardzo
ważnych, finansowych, niosących pomoc rodzinom. Wspomnę na kilka zasiłków, które
przypomnę, w okresie lutego 71 decyzji o udzielenie zasiłków stałych, na kwotę 36 000, 37
osobom, rodzinom pomoc w postaci zasiłków okresowych, zasiłki celowe, okresowe w kwocie
15 000 zł, zasiłki celowe dotyczyły 20 osób, rodzin w kwocie 6 000 zł, zasiłki celowe posiłek,
pomoc w wyżywieniu na kwotę 11 000 dotyczył 58 rodzin. Pomoc w dożywianiu dzieci 130.
Olbrzymie kwoty i wiele decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, w lutym wydano
świadczenia rodzinne na kwotę 1 021 000, świadczenia wychowawcze – 500+ na kwotę
2 712 000. Wypłacono dla 86 uprawnionych osób z funduszu alimentacyjnego za alimenciarzy
33 600 zł. To są miliony złotych, które dotarły do naszych rodzin, stanowią znaczącą pomoc.
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Centrum Kultury organizowało różne uroczystości. Na najbliższe 3 tygodnie - okres jakby
karencji w związku z sytuacją ewentualnego źródła niepokoju w Ropczycach, być może po 3
tygodniach od ogłoszenia zaprzestania organizacji imprez masowych będziemy mogli, jeśli się
sytuacja nie zaogni dalej organizować planowane imprezy. Pomniejsze możemy organizować
jeśli nie są imprezami masowymi. W okresie ostatniego miesiąca były tradycyjne imprezy
organizowane z dniem babci, dziadka, ostatki, aktywność klubów seniora – możliwość
zapoznania się z różnymi formami pracy artystycznej przygotowywanymi w okresie jesiennozimowym.
Praca Biblioteki – mamy sporo czytelników. To co trzeba – to nowych książek i środków, mimo
przekazu elektronicznego, potrzebna również prasa bo są osoby, które chcą przeglądać wiele
różnych tygodników, miesięczników, dzienników i biblioteka temu również służy.
Przygotowujemy się do sezonu sportowego. Centrum sportu odpowiada za nasze boiska, za
przygotowanie stadionów, obiektów sportowych, najbardziej obleganym w ostatnim okresie
obiektem sportowym było sztuczne lodowisko. Musimy zastanowić się co dalej, bo ma 10 – 11
lat, jest w fazie zdekapitalizowania, trzeba może pomyśleć o nowej technologii. Zobaczymy
czy byłyby możliwości pozyskania środków finansowych bo z naszych dochodów ciężko
będzie pogodzić potrzeby pierwszoplanowe i te też ważne.
Spółki. Mieliśmy okazję usłyszeć prezesa TBS-u. Oprócz administrowania zasobem
mieszkaniowym, który jest własnością wspólnot, głównie mieszkaniowych, administruje
również nasze lokale socjalne i te, które są jeszcze naszą własnością – celem TBS-u jest budowa
mieszkań. Na dziś ustaliliśmy, że mieszkań na najem. Nie stać nas na budowę czy modernizację
mieszkań socjalnych, być może będą stosowne większe projekty wspierające gminy w tym
zakresie to będziemy przykładali do tego uwagę. Na dzień dzisiejszy budowa mieszkań na
najem jest też elementem, który daje szansę osobom, jak tu było powiedziane o średnich
dochodach, żeby pozostały w Ropczycach, żebyśmy takie osoby do Ropczyc ściągli. Mam
nadzieję, że uda się uruchomić ten projekt i że od dziś za 18 miesięcy będziemy kolejny blok
z 24 mieszkaniami oddawali.
Mamy dużą nadzieję, że firma PEC zabezpieczająca ciepło będzie mogła w tym roku
realizować przygotowywany projekt wymiany infrastruktury ciepłowniczej, gdyby udało się te
środki ostatecznie pozyskać. Ten temat jest teraz decyzyjnie w Brukseli. Jeżeli notyfikacja
projektu modernizacji sieci ciepłowniczej byłaby dla nas korzystna to duża inwestycja na
osiedlu św. Barbary i znowu po takiej przebudowie spokój w zakresie tej infrastruktury na
kolejne 30 – 40 lat. Również być może oszczędności wynikające z nowoczesnej infrastruktury
gdzie straty byłyby mniejsze. I wtedy konieczność kolejnego etapu modernizacji źródła ciepła
naszej centralnej ciepłowni pod kątem efektywnego systemu ciepłowniczego. To również
nakłady ale i możliwość pozyskania środków preferencyjnych poprzez choćby preferencyjną
pożyczkę z Narodowego Funduszu i pewność, że emisja wszystkich gazów wynikających
z centralnej ciepłowni w Ropczycach nie szkodzi a znajduje się w paśmie norm przyjętych
naszymi przepisami i że nie ma obawy, że szkodzimy mieszkańcom. Ważny cel postawiony
przed prezesem PEC-u żeby nie tylko zabezpieczać stałą dostawę ciepła do mieszkań, ale
również prowadzić działania prorozwojowe.
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O PUK-u była mowa w momencie gdy podejmowaliśmy decyzje przed chwilą, oprócz ważnego
zadania, które PUK otrzymał czyli prowadzenia nadzoru nad włączaniem gospodarstw do
wybudowanej infrastruktury sanitarnej, to jest zadanie PUK-u który musi wydawać warunki,
dokonywać odbiorów, włączać. W ten sposób poprawilibyśmy znacząco ochronę środowiska
w granicach Ropczyc i w kolejnych dwóch miejscowościach gminy. Sądzę, że wtedy wskaźnik
byłby bardzo promocyjny i pozytywny przy ocenie pod kątem dostępu do sieci sanitarnej
mieszkańców miasta i gminy.
Jak wspomniałem, ważne zadanie, które jest przed PUK-iem synchronizacja oczekiwań,
złożenie i przygotowanie do przetargu, który za kilkanaście dni ogłosimy na II półrocze odbioru
odpadów stałych aby w konsekwencji udało się tak ułożyć i ofertę, i koszty, i odbiór aby nie
trzeba było podnosić tych obciążeń. Będzie ciężko przyjąć do wiadomości mieszkańcom
Ropczyc gdyby zaistniała sytuacja, że oferta będzie znacząco wyższa niż możliwości
wynikające z opłaty ustalonej na I półrocze. To jest celem służb Urzędu Miejskiego, celem
służb PUK-u jako jednostki, która jest własnością gminy.
Dziękuję za uwagę, jeżeli byłyby do przedstawionych informacji pytania szczegółowe to wraz
z kadrą kierowniczą służę odpowiedzią.

7.
Informacje Przewodniczącego Rady: Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela wpłynęło
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ropczyce za 2019 rok –
materiały te do zapoznania się, są w Biurze Rady. Wpłynęło pismo osoby fizycznej w sprawie
gospodarki nieruchomościami. Pismo przekazane według kompetencji do Burmistrza. Również
do zapoznania w Biurze Rady.
Sprawy różne zgłoszone przez radnych:
Radny p. Kazimierz Mądro – Budżet uchwalony, cały czas mówimy, że być może środki jakieś
jeszcze będą w trakcie roku możliwe do pozyskania, ale ze swojej strony chciałbym
przypomnieć, że na naszym terenie próbujemy wykupić teren pod stadion sportowy. To jest
jedna sprawa. Druga sprawa, myślę, że być może jest zaplanowane dwie drogi jeżeli chodzi
o położenie asfaltu, jeżeli byłaby możliwość, bo te dwie to są bardzo krótkie odcinki, może uda
się w przyszłości jakieś środki osiągnąć, żeby pan Burmistrz pamiętał, że jest dolna część
Niedźwiady i górna część Niedźwiady, nie tylko środek, bo zagęszczenie dróg asfaltowych
w środku jest troszkę przesadzone w stosunku do innych części, dbamy chyba o równomierne.
Była też mowa o wykonaniu lamp oświetleniowych, jest na razie nieduża kwota, cały czas się
mówi, że będzie kwota zwiększona, również prosiłbym tutaj, jeżeli się da, są zobowiązania,
które były poczynione, jeżeli chodzi o lampy oświetleniowe, jeżeli będzie możliwość, żeby
zrobić - chodziło między innymi o Polskę w drodze gminnej parę lamp. Mam informacje
o złożonym wniosku do FOGR-u z jednej strony słyszę o jednej drodze na terenie Niedźwiady,
z drugiej mówi się o dwóch. Czy to jest dwie drogi czy jedna.
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Radny p. Michał Przystaś – Mam pytanie raczej do pana Misiury ponieważ on od początku był
związany z instalacjami OZE, jedno z pytań, które chcę zadać to – czy nasze instalacje są
ubezpieczone, jeżeli tak to kiedy, pytam stricte o fotowoltaikę. Pytanie od mojej osoby, jeżeli
chodzi o mieszkańców, kiedy otrzymamy faktury za płacone zaliczki na instalacje
fotowoltaiczne, z uwagi na to, że można skorzystać z ulgi, więc mieszkańcy o to dopytują, aby
później nie musieli robić korekt w zeznaniach PIT-owskich. Pytanie kolejne, jaki dokładny
termin do zakończenia tego projektu inwestycji fotowoltaicznej. I pytanie dlaczego te faktury
nie były wystawiane w momencie wpłacania zaliczek przez beneficjentów, od mieszkańców
i znajomych z terenu gminy Dębica, która de facto jest partnerem naszej instalacji, faktury były
od razu wystawiane.

Burmistrz p. Bolesław Bujak – Pan Kazimierz Mądro parę pytań zadał. Na dziś mamy
w zamiarze 3 krótkie drogi przebudować w Niedźwiadzie. Dwie kolejne drogi inne,
przeznaczone są do przebudowy w ramach kryterium wynikającego z dotacji FOGR. Te dwie
drogi to po 750 metrów każda. Tu jest problem bo zajmujący się analizą tych wniosków
w Urzędzie Marszałkowskim wicedyrektor departamentu ma wątpliwości czy to jest dobrze, że
nie pomyliliśmy się bo tak się złożyło, że każda droga w ewidencji ma 750 m długości.
Rozmawiałem z nim telefonicznie, wyjaśniałem, wszystko gra, wiem że są wątpliwości, będę
jutro rozmawiał z jego szefową panią dyrektor. Proszę jeśli pan sołtys byłby uprzejmy
podzwonić tam i powiedzieć, że te dwie drogi są bardzo ważne, byłoby to wzmocnienie. Jeśli
dostaniemy dotację, dwie kolejne drogi, to 5 dróg. To wieś duża, ma paru radnych, którzy jak
zagłosują za budżetem to wiadomo, że budżet przechodzi. Wszystkim państwu dziękuję, ale
szczególnie dziękuję tym, którzy biorą na siebie odpowiedzialność; czyli pan P.Raś i pani
G.Ciosek, mówię o Niedźwiadzie. Oświetlenie – nie wiem czy w tym roku uda się
w Niedźwiadzie wybudować nowe punkty oświetleniowe ale będziemy się starać przygotować
projekt techniczny albo najpierw na Polskę, albo najpierw na drogę powiatową do góry tam ten
zakręt jest słabo doświetlony od odcinka od pana byłego radnego do góry, jeden słup, który
świeci jest w dość dużej odległości, przyznaję, że to mogłoby być lepiej zrobione i te
kilkanaście domów wyżej, jeden z tych dwóch projektów w tym roku zrobimy. Kilka miesięcy
trwa uzyskanie warunków, zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia i w przyszłym roku byłaby
możliwość. 200 tys. jeśli byśmy w tym roku jak w roku ubiegłym przeznaczyli na nowe punkty
oświetleniowe, nie jest dużo. Dzisiaj w administracji samorządowej przygotowujemy się do
audytu, który by pozwolił znaleźć środki, bo ich nie mamy w budżecie, na przebudowę w ogóle,
wszystkich punktów oświetleniowych jest ponad 2 tysiące, na energooszczędne, żeby zejść
z kosztami i prądu i eksploatacji. Jeśli to się uda to mogłoby być zadanie – projekt
samofinansujący się, że w obszarze 5 najbliższych lat sam się spłaci. Pytanie czy znajdziemy
stosowny program pożyczkowy, czy będziemy się mogli przygotować żeby wypełnić kryteria.
I nasze pożyczki przyznaję, że z jednej strony trochę strach brać pożyczki bo sytuacja jest
i w Europie i w świecie, i w Polsce niepewna, jeśli inflacja szłaby w górę, to WIBOR w górę
i koszty są. Dzisiaj nie problem jest kwota pożyczki bo wszyscy się zadłużają w całym świecie,
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Polska też – co miesiąc jako Państwo zadłużamy się na kwotę 3 miliardów złotych. Problemem
jest wysokość odsetek. Jeśli w danym okresie odsetki się zmniejszają, super, a jeśli się
zwiększają jest niepewność, że mogą na przestrzeni roku znacząco się zwiększyć, wtedy trzeba
wstrzymać się z pożyczkami bo problemem i kosztem jest obsługa pożyczek. Jeśli myślałem
o szkole w Witkowicach, to też myślałem o sytuacji gdzie inflacja stanie w Polsce, gdzie nie
będzie cugu na wzrost cen towarów i wzrost cen wartości pieniądza, dzisiaj pieniądz jest tani
i dzisiaj warto pożyczać bo obsługa jest w granicach 3 – 4%, na co sobie można pozwolić. Gdy
koszt pożyczki, koszt pieniądza pożyczonego jest w granicach 10 i wyżej to uważam, że wtedy
trzeba przeczekać i zobaczyć co z sytuacją. To jest jeden z elementów. Nie mówiłem o ważnym
projekcie, który inny zespół przygotowuje na czele z panią skarbnik, wszyscy im pomagają,
aby odzyskać od skarbu państwa czyli od urzędu skarbowego VAT, za wybudowaną
kanalizację i nie tylko. Jeżeli to się uda to znacząco obniżymy albo pożyczki albo na koniec
roku nie będziemy tyle pożyczać i nie będzie potrzeby rolowania długu. Rolowanie robią
wszyscy, robi państwo bo pożycza i wydaje obligacje kolejne po to żeby spłacić. Nie tylko
państwo, ale samorządy i podmioty, które inwestują na rynku gospodarczym analizują cenę
pieniądza. To jest niezwykle ważne. Na dzień dzisiejszy nie ma strachu, ale trochę strachem
jest drożyzna i inflacja bo to może zmusić w którymś momencie NBP do powiedzmy podwyżki
kosztów pieniądza. Burmistrz Marek Misiura odpowie na OZE.

Zastępca burmistrz p. Marek Misiura – Odpowiadając na pytanie w kwestii ubezpieczenia
instalacji to wszystkie instalacje są ubezpieczone, były ubezpieczane w terminach w których
były wykonywane i gmina przyjmowała je na stan, dokładnych danych w tym momencie nie
podam ale na pewno od momentu kiedy znalazły się na budynkach i był odbiór końcowy
ubezpieczenie obejmuje te instalacje. W kwestii faktur pani skarbnik uzupełni. Odpowiadając
na drugą część pytania kiedy faktury końcowe, inaczej odpowiem. W tym momencie jesteśmy
na etapie rozliczenia końcowego tego projektu, jeśli się nie mylę ostatni etap projektu czyli
fotowoltaika, zakończyliśmy końcem lipca ubiegłego roku. Później odbiory końcowe i trochę
to trwało. Rozliczenie końcowe tego projektu składaliśmy na przełomie listopada / grudnia, to
jest program partnerski, wspólnie z miastem Dębica realizujemy wszystkie etapy projektu,
wspólnie składamy wnioski. Miasto Dębica jest liderem. Przypominam bo czasami z przyczyn
technicznych mamy opóźnienia, pieniądze wpływają z rozliczeń na konto lidera i później są
przekazywane na nasze konto. W tym momencie, co już Burmistrz mówił, jeśli pojawiły się
oszczędności w projekcie, te oszczędności wymuszają na nas przygotowanie aneksu do umów.
Aneksy są podpisywane na bieżąco. Wydaje mi się, że dzisiaj zakończymy podpisywanie
aneksów technicznie. Będą podpisane przez gminę. Natomiast uzupełnienie daty aneksów
nastąpi w momencie, w którym druga strona również złoży podpis. Będziemy w najbliższym
czasie wzywać mieszkańców żeby się w Urzędzie stawili i podpisali aneksy. Konsekwencją
aneksów są zwroty, od 140 zł do 776 zł w zależności od wielkości instalacji. Gdy będziemy
mieli sfinalizowany etap podpisania aneksów, będą wystawiane korekty do faktur. Padło
pytanie dlaczego faktury nie były wystawiane wcześniej – pani skarbnik bardziej precyzyjnie
wyjaśni. Taki obowiązek najprawdopodobniej na gminach spoczywa, natomiast fizycznie
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wystawienie dokumentu, zgodnie z przepisami, na prośbę mieszkańca się powinno odbyć.
Skoro jesteśmy na etapie przygotowywania aneksów, będziemy wystawiać faktury na wkład
własny, który mieszkaniec w ubiegłym roku zapłacił. Ta faktura jest podstawą do rozliczenia.
Do tych faktur po podpisaniu aneksu będą przygotowane korekty, korygujące tą kwotę, która
będzie zwracana. Ostateczna kwota, która będzie wpisywana w PIT-cie powinna tą korektę
uwzględniać. Dlaczego to tak długo trwało - w ubiegłym tygodniu dostaliśmy informację od
pracownika merytorycznego w Urzędzie Marszałkowskim, że został zatwierdzony wniosek
o płatność końcową czyli to był sygnał, że rozliczenie końcowe uzyskało akceptację, natomiast
do dzisiaj formalnego potwierdzenia nie mamy, w związku z tym z aneksami wstrzymamy się
na moment, kiedy otrzymamy oficjalną informację, że te środki w kwotach w jakich
wyliczyliśmy, faktycznie będą zwracane. Wiem, że to długo trwa, że ludzie przygotowują już
rozliczenia, ale nie byliśmy w stanie przyśpieszyć tego etapu, bo to się wiązało z ryzykiem, że
za chwilę będziemy musieli przygotowywać aneksy do aneksów. Myślę, że to nie jest długi
czas kiedy każdy mieszkaniec ostateczną kwotę pozna i będzie miał fakturę będącą podstawą,
dzisiaj mieszkańcy mogą rozliczać się i wpisywać kwoty wkładu własnego, które wynikają
z zawartych umów, natomiast będzie to w przyszłości wymagało złożenia korekty w momencie
jak aneks się pojawi i będą zwroty.
Skarbnik p. Beata Malec – Dodam, że faktury wedle obowiązujących przepisów są wystawiane
na poczet mieszkańca na wniosek, w ciągu trzech miesięcy od wpłaty dokonanej na konto.
W związku z tym, że się pojawiła sytuacja taka, że te środki można odliczyć od dochodów,
faktury wystawiliśmy. Nie rozsyłaliśmy tego pomiędzy mieszkańców, dlatego że w połowie
roku dostaliśmy informację w związku z oszczędnościami więc też nie wiedzieliśmy czy
będziemy wystawiać faktury czy korekty, czy będziemy poprawiać bo to jest kwestia decyzji
rozliczającej. Dębica wystawiła wcześniej, takie mają reguły, chcieli się tego pozbyć na takiej
zasadzie, że mają w referatach osoby, które na wszystkie wpłaty, które dokonywane są na konto
gminy wystawiają faktury czy mieszkaniec chce czy nie chce. My mamy inny regulamin
wewnętrzny. W związku z tym faktury są w referacie, który przygotowuje aneksy do
rozliczenia, w związku z tym jak burmistrz wspomniał aneksy nie mają jeszcze dat, nie mają
rozliczenia ostatecznego, w momencie kiedy mieszkańcy będą wzywani będą uzupełniać dane,
które są potrzebne w związku ze zwrotem czyli wskazaniem rachunku bankowego na który
należy dokonać zwrotu, dzisiaj te faktury są ewentualnie do odbioru w referacie ale państwo
muszą czekać na aneksy, bo żeby rozliczyć właściwie wniosek do urzędu skarbowego muszą
być faktury korygujące także ujęte, dlatego, że jakby ktoś nie rozliczył tego, żeby skarbówka
w przeciągu 5-ciu lat nie dokonała u kogoś kontroli i nie odpowiadała za to, że dany
mieszkaniec nie odprowadził, nie pomniejszył wpłaty, odsetki, będą narażeni – będą za to
odsetki. W tej kwestii parę dni jeszcze warto poczekać żeby właściwie dostać wszystkie
dokumenty, żeby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami tą dotację. Tu jest kwestia
jak burmistrz wspomniał jeszcze paru dni, w kwestii cierpliwości.
Przewodniczący Rady spytał czy te odpowiedzi satysfakcjonują. Radny p.M.Przystaś –
powiedział, że tak.
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8.
Przewodniczący Rady zamknął 20 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.

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