Protokół Nr XLV / 17
z XLV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 27 listopada 2017 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 – pan Józef Misiura.
Czas trwania sesji: ok. 13.10 – 15.00.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:
1.
Przewodniczący Rady – Otworzył 45 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy
obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.
2.
Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.
Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam
prośbę o zgodę na wycofanie z porządku dzisiejszych obrad projektu oznaczonego 4.3., który
dotyczy nadania nazwy ronda. Wysoka Rado, ja przedłożyłem Wysokiej Radzie propozycję
nadania nowemu rondu na skrzyżowaniu ul. Witosa i Najświętszej Marii Panny imienia
Ryszarda Christoffa, wieloletniego dyrektora liceum ogólnokształcącego na wniosek
społecznego komitetu obchodów 80 rocznicy funkcjonowania liceum ogólnego, za podpisem
około 230 osób, w tym dzisiejszej dyrekcji liceum ogólnego uznając, że jest to znacząca
postać w dziedzinie edukacji, wychowania, kształtowania też pewnego poziomu inteligencji
naszego liceum po II wojnie światowej i dalej to podtrzymuję, natomiast jest faktem, że pan
Ryszard Christoff był członkiem PZPR i szefem podstawowej organizacji partyjnej w liceum
i wobec obecnej ustawy, która określa pewne standardy nadawania imion ulic, obiektów
chcielibyśmy uzyskać jednak jednoznaczną opinię Instytutu Pamięci Narodowej, instytucji
państwowej, która jest merytorycznie odpowiedzialna za ocenę postaw działalności
w przeszłości. Tej oceny przyznaję, że na dziś jeszcze nie mam, oceny pisemnej. Dla dbałości
o czystość kwestii związanej z naruszeniem ducha tej nowej wspomnianej ustawy byłoby
dobrze, abyśmy taką opinię mogli Wysokiej Radzie przytoczyć. Jeśli ona będzie w całości
pozytywną w stosunku do nowej ustawy to ja raz jeszcze przedłożę Wysokiej Radzie a jeśli
będą wątpliwości IPN-u do działalności świętej pamięci już dziś dyrektora liceum Ryszarda
Christoffa to pozostanie to na razie bez rozpatrzenia. Wobec powyższego dzisiaj proszę
o głosowanie ale proszę o zgodę na wycofanie do momentu dopóki nie będziemy mieli
pisemnej odpowiedzi IPN-u. Jeśli będzie zgoda na wycofanie 4.3. to oznacza, że wszystkie
projekty przesuwamy o jedną cyferkę do góry i będę prosił, aby pod projektem teraz 4.9 bo
jest przesunięcie o jeden wprowadzić projekt uchwały w sprawie powołania Honorowego
Komitetu Gminnych Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wysoka
Rado, ja o tym wspomniałem w krótkim wystąpieniu w czasie 11 listopada obchodów
naszego święta narodowego pod Pomnikiem Wdzięczności w Ropczycach. Mam tutaj
również na uwadze przy zaproponowaniu Wysokiej Radzie powołania gminnego komitetu
jubileuszu obchodów ustawę o której też wówczas wspomniałem z inicjatywy Prezydenta
Rzeczypospolitej, ustawę dotyczącą narodowych obchodów 100 rocznicy odzyskania
niepodległości. Chciałbym być może na wzór wielu miast, aby w Ropczycach też można było
na takim forum skupiającym z woli Wysokiej Rady przedstawicieli i samorządu bo
zapraszamy do tego komitetu prezydium rady i szefów komisji, przedstawicieli różnych
organizacji
społecznych,
politycznych,
duchowieństwa,
oczywiście
mówię
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o przedstawicielstwie, szkół ropczyckich średnich, szkół ropczyckich również
i podstawowych, byłych burmistrzów miasta dyskutować o takich ważnych zadaniach
gospodarczych w latach 2018-2020, które byłyby pewnym zwieńczeniem rozpoczętych
w roku przyszłym, tak naprawdę już w tym roku rozpoczynamy od 11 listopada
przygotowania do uroczystych obchodów 100 rocznicy, które to zadania, projekty
wydarzenia, również artystyczne nie muszą się kończyć jednoznacznie w 2018 roku, mogą
poza ten rok wykraczać. To równie dobrze mogą być przedsięwzięcia o charakterze
społecznym szersze niż 1 rok czy gospodarcze wykraczające w swojej realizacji poza
wspomniany przyszły 2018 rok. Wysoka Rada ma przed sobą imienny skład bo nie
chcieliśmy przypisywać przy nazwiskach obecnych funkcji bo te funkcje są zmienne, to po
pierwsze. Po drugie pewnie nie wszystkie instytucje dostrzegliśmy jako te znaczące,
zwłaszcza stowarzyszenia, które mogłyby być reprezentowane, więc lepiej nie organizacje
a przedstawicielstwa. W tej uchwale jest paragraf, który mówi o tym, że rada ta czy rada po
wyborach może też rozszerzyć skład tego komitetu. Uważam, że komitet spotykałby się raz
na kwartał, przedkładalibyśmy różne projekty, dyskutowali, być może też na tym forum
doszłoby do cennych inicjatyw w zakresie dalszego rozwoju Ropczyc. Jeżeli Wysoka Rada
uzna, że możemy wprowadzić do dzisiejszego porządku ten projekt to w ramach
procedowania tego punktu wszelkie państwa opinie, głosy czy podpowiedzi będą zanotowane
i nad nimi się też pochylimy. Wysoka Rado, mam prośbę o wprowadzenie do porządku obrad
pakietu uchwał odnoszących się do nowych oddziałów przedszkolnych. Ten pakiet mówi
o trzech projektach, które macie państwo przed sobą dotyczących zatwierdzenia zgody na
realizację zabezpieczenia wkładu własnego i utworzenia nowych przedszkoli w Lubzinie.
Byliśmy właśnie przed chwilą w Lubzinie i te pomieszczenia pod to przedszkole się
remontuje, w Małej i Niedźwiadzie Górnej. Mówię o tych miejscowościach, gdzie wedle
naszych informacji są jeszcze dzieci czy będą 3-4 letnie, które nie wszystkie objęte są
miejscem w przedszkolu, nie tylko dlatego, że rodzice nie chcieli tych swoich dzieci w tym
wieku zapisać do przedszkoli ale, że nam brakowało miejsc w tych przedszkolach. Mamy
szansę otrzymać ponad 80% dotacji do funkcjonowania tych 3 oddziałów przedszkolnych
w ciągu najbliższego roku poczynając od 1 września i pewne środki na doposażenie a nawet
przygotowanie poprzez drobny remont, środki do wykorzystania jeśli podpiszemy umowę to
od nowego roku. Wobec powyższego te 3 projekty po kolei z numeracją teraz 4.10., 4.11.
i 4.12. plus tożsame do nich trzy projekty dotyczące zabezpieczenia finansowego na lata
2018-2019 dopełniają całości niezbędnej do przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
wniosków złożonych dwa miesiące temu i do sfinalizowania umowy na bazie której
otrzymalibyśmy ze środków europejskich w granicach 85% środków na funkcjonowanie tych
oddziałów. Sądzę, że to jest kolejny krok i element w kierunku rozszerzania bazy edukacyjnej
dla najmłodszych dzieci bo proszę pamiętać, że raz przygotowane i otwarte oddziały
przedszkolne po zakończeniu okresu dofinansowania tegorocznego muszą być utrzymane
przez samorząd i to jest tak jakbyśmy podejmowali dziś decyzję, że otwieramy te oddziały
przedszkolne na zawsze, to nie jest tak, że na jeden rok. Na jeden rok dostajemy wędkę, może
kiełbaskę a później jest wędka, łapcie sobie sami pieniądze, organizujmy sobie i utrzymujmy.
Tak było też ze wszystkimi innymi oddziałami na które dostaliśmy wsparcie na 1 rok, na
niektóre 2 lata. Ten okres już minął, przedszkola zostały bo muszą zostać bo taki jest czas, to
nas sporo kosztuje ale będziemy wszyscy na każdym forum podkreślać, że nasze państwo,
rząd, instytucje państwowe ze wspólnych podatków zbyt mało łożą do utrzymania takich
oddziałów przedszkolnych, takich żłobków. 1000 zł rocznie do utrzymania jednego
przedszkolaka w wieku od 3-6 lat jest absolutnie za mało, gdyż koszt utrzymania
jednorocznie takiego dziecka to jest w granicach 12 000 zł w sytuacji, gdy rodzic niewiele
dokłada bo jest to ograniczone ustawą sprzed roku, dwóch lat czy 1,5 roku to koszty
wspólnoty w stosunku do tego co państwo dokłada do edukacji tych małych dzieci jest
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niewspółmiernie duży, wkład gminy. Stąd uważam, że powinniśmy w każdej gminie w Polsce
mówić to parlamentarzystom, mówić to przedstawicielom władzy, złóżmy się przynajmniej
po połowie na edukację młodego pokolenia. To byłoby rozsądne porozumienie, po połowie.
Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 0.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z 44 sesji.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce,
4.2.zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia
2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród,
4.3.przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie
Ropczyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020,
4.4.uchylenia Uchwały Nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 kwietnia
2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
4.5.uchylenia Uchwały Nr XXIII/218/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 kwietnia
2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków
inwestycyjnych na 2017 i 2018 rok,
4.6.zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XLIV/436/17 z dnia 27 października
2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie
Gminy Ropczyce,
4.7.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok,
4.8.wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Ropczycach,
4.9.powołania Komitetu Honorowego Gminnych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości,
4.10.zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.:
„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie”
złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00 – IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 20142020 Działanie nr 9.1,
4.11.zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.:
„Przedszkole marzeń” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00 – IP.01-18-016/17
RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1,
4.12.zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.:
„Przedszkole na dobry start” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00 – IP.01-18016/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1,
4.13.zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 i 2019
rok,
4.14.zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 i 2019
rok,
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4.15.zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 i 2019
rok,
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Zamknięcie sesji.
3.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 44 sesji rady. Uwagi nie zostały
zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za – 19 głosów, przeciw– 0, wstrzymujących się– 0.
4.
Przewodniczący Rady przypomniał, o sposobie głosowania na podstawie paragrafu 54 Statutu
Gminy a więc przede wszystkim, że głosowania jawne odbywają się przez podniesienie ręki.
4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce – Dyrektor
Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych – pan Stanisław Mazur.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Proponowana uchwała dotyczy
przyjęcia regulaminu otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce. Po raz pierwszy uchwała w sprawie stypendiów
socjalnych została podjęta w 2005 roku i w 2005 roku też wypłacono po raz pierwszy
stypendia socjalne. Stypendia przysługują tak jak było na wstępie powiedziane uczniom
zamieszkałym na terenie gminy Ropczyce. Stypendium mieści się w granicach od 99 zł do
248 zł. Stypendium przyznaje się na rok szkolny a wypłaca się w dwóch transzach: do końca
grudnia za okres od września do grudnia, to jest pierwsza transza i następna transza do końca
lipca za okres od stycznia do czerwca. W obecnym roku szkolnym za okres od września do
grudnia przygotowano 421 wniosków, decyzje o przyznaniu stypendiów na ogólną kwotę
71 000 zł. Wysokość stypendium wynosić będzie 163 zł na jednego ucznia. Termin wypłaty
stypendium zaplanowano na 21 grudnia tego roku. Stypendium socjalne udziela się poprzez
refundację poniesionych kosztów. Ta wersja regulaminu tym różni się od obecnie
obowiązującego, że wprowadzono tabelę w paragrafie 7 różnicującą wysokość przyznanego
stypendium od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Tego do tej pory nie było, żeby te
stypendia przyznane jednak trochę różnicować w zależności od dochodu, wprowadzono tą
tabelę i tylko jest ta różnica w stosunku do obecnego regulaminu.
Radny pan Dariusz Mormol – Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu
poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 22 listopada
2017 roku pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał przedłożone na 45 sesję
rady miejskiej, są to projekty: 4.1. w sprawie regulaminu otrzymywania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce, 4.2.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29
grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do
nagród i projekt uchwały, 4.6 według nowej numeracji w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Ropczycach Nr XLIV/436/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie
przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce.
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Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce została podjęta przy: za – 19 głosów,
przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu
zgłaszania kandydatów do nagród – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych – pan
Stanisław Mazur.
Jest to uchwała jak gdyby porządkująca w związku z utworzeniem w styczniu tego roku
Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. W paragrafie 1 tej uchwały jest zapis, że
w uchwale Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród
wprowadza się następujące zmiany: w § 4 w ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: dyrektor
ZOJO, w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wnioski o których mowa w ust. 1, pkt. 1, 2 składa
się w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach, następnie skreśla się § 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała podlega publikacji
w dzienniku podkarpackim i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów
do nagród została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.
„Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach – pani Iwona Kozubowska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pn. „Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Powyższa
uchwała wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu wyłonionego w konkursie,
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekt adresowany jest do
mieszkańców gminy Ropczyce, zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, dla
osób starszych, niepełnosprawnych, chorych wymagających pomocy w postaci usług
opiekuńczych bądź usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. Projekt będzie realizowany od
1 września 2018 roku do końca grudnia 2019 roku. Całkowity koszt projektu wyniesie
maksymalnie 154 333, 68 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to
będzie kwota 146 603,68 zł oraz kwota 7 730 zł tytułem wkładu własnego. Instytucja
pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
wymaga od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie kilku istotnych załączników m.in.
uchwały rady miejskiej zatwierdzającej projekt oraz zabezpieczającej wkład własny.
Radny pan Andrzej Rachwał – Przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego
poinformował, że przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
posiedzeniu komisji w dniu 23 listopada bieżącego roku.
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Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wśród swoich – wsparcie
społeczne w Gminie Ropczyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została podjęta przy: za – 19 głosów,
przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/216/16 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy uchylenia uchwały 216 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Uchwała
dotyczyła udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 300 000 zł dla
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację projektu pn. Budowała łącznika
autostrady A-4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w latach 2017-2018.
Kwota 300 000 zł była rozdzielona na rok 2017 - 150 000 zł i 2018 rok również 150 000 zł.
W związku z nieprzystąpieniem do realizacji tego zadania jest podstawa do uchylenia wyżej
wspomnianej uchwały.
Radny pan Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna na dzisiejszą sesję przeanalizowała i zaopiniowała 5 projektów uchwał. Wszystkie
opinie są pozytywne, według porządku nowej numeracji: 4.4., 4.5. - uchylenie uchwał
dotyczących dotacji na łącznik autostrady na bieżący rok, 4.6. zmiana dotacji na zabytki
w związku z bieżącymi okolicznościami, 4.7. zmiany w budżecie wynikające z bieżących
spraw, 4.8. wniesienie wkładu finansowego do TBS na budowę bloku.
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RopczyckoSędziszowskiego została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/218/16 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 i 2018 rok - Skarbnik Gminy –
pani Beata Malec.
Projekt dotyczy uchylenia uchwały 218 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na
rok 2017 i 2018. Projekt ten jest następstwem wcześniej podjętej uchwały wycofującej,
uchylającej przyznanie dotacji celowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, która była
potrzebna do ewentualnego podpisania zobowiązania w formie czy umowy czy porozumienia
na wyżej wskazanie zadanie pod nazwą budowa łącznika autostrady.
Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Te dwie
uchwały spójne przedłożyliśmy Wysokiej Radzie z tego powodu, iż nastąpiło znaczące
opóźnienie terminu realizacji budowy łącznika pomiędzy autostradą a drogą krajową. W tym
roku zgodnie z naszym wstępnym porozumieniem i deklaracją, którą przyjmowaliśmy
w kwietniu z woli rady, uchwałą rady powinniśmy powiat wesprzeć kwotą 150 000 zł ale nie
zostały spełnione warunki wynikające z naszej umowy. Te warunki to rozpoczęcie po
przetargu i podpisaniu umowy wykonawstwa, realizacji budowy tego odcinka. Nie ma
budowy, nie ma faktur, nie ma z naszej strony płatności. Ponieważ płatność była rozłożona na
ten rok i przyszły to wycofujemy ten rok bo te środki finansowe w sensie prawnym są nam
potrzebne, będziemy o tym mówili, gdy dojdziemy do projektu, w którym chcemy podnieść
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wkład i kapitał w TBS by budować mieszkania. Nie buduje się drogi, pieniądze są nam
potrzebne, przełożymy na budowę bloku na wynajem, to jest tożsame. Jeżeli chodzi
o przyszły rok dzisiaj w projekcie budżetu, który macie państwo przedłożony do biura rady do
waszej wiadomości i do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej takiej kwoty i zapisu
nie ma. Nie ma bo to trzeba dalej negocjować. Ja nie wiem jak dalej będzie budowany ten
odcinek drogi łączącej krajową z autostradą bo w naszym oczekiwaniu miasta i gminy
Ropczyce było, by był przetarg otwarty na projekt i pozwoleniem na całość ale dobrze,
budujmy etapami. Oczywiście myśmy chcieli dopłacać i liczyliśmy, że będziemy budowali od
drogi krajowej bo budując etapami od drogi krajowej mieliśmy pewność, że po nas ktoś, po
naszej kadencji i samorządu powiatowego też kadencji bo przecież wiemy, że wybory są za
11 miesięcy i na pewno ta struktura zarządu powiatowego czy też naszej rady się zmieni, jak
zawsze, chciałem mieć pewność, że miasto Ropczyce, gmina wyda pieniądze na budowę tego
łącznika ale będzie miała pewność, że zostanie skończony. Budowa tego łącznika odwrotnie
od zjazdu z autostrady do bram Sędziszowa i wkład nasz może spowodować, że pomożemy
Sędziszowowi wybudować drogę łączącą miasto Sędziszów z autostradą i koniec kropka.
Tego bym nie chciał. Wolę więc pisząc następne porozumienie w roku przyszłym uzgodnić
niech Sędziszów wyłoży na pierwszy odcinek budowy dwukrotnie więcej niż deklaracja jakby
za nas a na trzeci odcinek wtedy, kiedy będzie budowany do E-4, miasto Ropczyce jest tym
odcinkiem trzecim zainteresowane bo wtedy pozwala to ominąć Ropczyce i wjechać na
autostradę to my wyłożymy za Sędziszów. Będziemy mieli pewność, że to jest efekt
korzystny dla całego powiatu. Przed nami te negocjacje. Chcę w ten sposób Wysokiej Radzie
powiedzieć, że wycofując się z tych dwóch uchwał nie mówimy, że nie będziemy
dofinansowywali tego projektu, on jest konieczny, on jest potrzebny i wszędzie dwoma
rękami podkreślam, że dobrze, że samorząd powiatowy, zarząd, starosta zdecydowali się
wziąć na siebie ciężar przygotowania tej inwestycji i prowadzenia w sytuacji, kiedy kolejny
rząd, poprzedni mówił nie, nowy rząd też powiedział my nie, niech to robi samorząd. Jak
samorząd to wedle prawa w tym względzie, tym prawem jest ustawa o drogach publicznych,
organizatorem budowy i budową powinien się zajmować najwyższy stopniem samorząd, jeśli
nie generalna dyrekcja, a więc samorząd wojewódzki. Jeśli samorząd wojewódzki powiedział
my nie to w takim razie samorząd powiatowy jest następny i chwała, że samorząd powiatowy
podjął to wyzwanie. Natomiast sprawą zarządu, który podjął to wyzwanie jest, aby jak
najszybciej uruchomić różne finansowanie i budować etapami. Ja wiem, że ciężar presji
Sędziszowa dzisiaj jest większy niż Ropczyc na zarząd powiatu z wiadomych powodów,
dlatego się buduje od autostrady. Dobrze, nie mam nic przeciwko temu, tylko też pilnuję
interesów ekonomicznych miasta Ropczyce. Gdyby się to miało zakończyć na etapie od
autostrady do bram miasta Sędziszowa to niech Sędziszów i powiat pokrywa koszty
a Ropczyce niech przygotowują się do być może koniecznej przebudowy we
współfinansowaniu drogi wojewódzkiej, gdyby w przyszłości miał wejść w życie wariant
zjazdu, trudno to nazwać zjazdem, węzeł to taki quasi zjazd w Ostrowie bo pamiętajmy, że
jeżeli ten węzeł udałoby się wybudować to droga wojewódzka, czytaj ulica Kolejowa jest do
przebudowy, modernizacji bo nas zajadą, zajeżdżą w ten sposób, że nikt nie przejdzie na
drugą ulicę, nikt się nie włączy z tych naszych dróg powiatowych Świętej Barbary,
Piłsudskiego, Przemysłowej itd. Ja nie wiem co będzie wtedy z wiaduktem, wiadukt nad
torami ma 40 parę lat, dostosowanie do określonego tonażu, przy wjeździe TIR-ów z połowy
województwa, z południa na taki węzeł według mojej oceny konieczna jest budowa drugiego
wiaduktu i modernizacja tego, to są wszystko olbrzymie koszty. Dzisiaj zarząd dróg
wojewódzkich i samorząd województwa mówi tak, jeżeli na terenie gminy przebiega droga
wojewódzka i chcecie ją modernizować, przebudowywać to proszę finansować w 50%
projekt techniczny i w 30% łożyć na taką przebudowę czy modernizację. Czy jesteśmy
w stanie, ja wątpię bo sam koszt budowy czy przebudowy wiaduktu nad torami E-30 sądzę, że
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podobnie jak sam węzeł to około 10 000 000 zł. Na dzisiaj te pieniądze nawet gdybyśmy
chcieli dać teraz w tym roku do końca grudnia powiatowi te 150 000 zł to oni nie mogą tego
przyjąć, więc wycofujemy dla porządku prawnego te dwie uchwały bo te 150 000 zł
w dalszym procedowaniu będziemy chcieli przesunąć na TBS by jeszcze w tym roku prezes
TBS mógł podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego mając gotowy, spięty tą
kwotą montaż finansowy, który pozwoli mu zatwierdzić przetarg i podpisać umowę na
budowę bloku z 24 mieszkaniami na wynajem, koniecznego dla naszej społeczności.
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/218/16 Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie
wydatków inwestycyjnych na 2017 i 2018 rok została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się – 0.
4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Ropczycach Nr XLIV/436/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani
Beata Malec.
Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 436 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2017
roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie. W podjętej uchwale 436
zmienia się załącznik dotyczący parafii jakim zostały przyznane dotacje celowe na prace
konserwatorskie. Kwota łączna dotacji 60 000 zł nie ulega zmianie, ulega zmianie beneficjent
otrzymujący dotację. W związku z tym, że parafia Przemienienia Pańskiego w Ropczycach
wycofała swój wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 20 000 zł w tejże uchwale
proponuje się przeniesienie tej kwoty dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja
Biskupa w Lubzinie. Łącznie parafia otrzymałaby kwotę 40 000 zł na remont zabytkowego
ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie. Parafia
w Witkowicach - kwota w wysokości 20 000 zł bez zmian.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XLIV/436/17 z dnia
27 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się – 0.
4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017
rok - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2017 rok. Wprowadza się po stronie
dochodów i wydatków zwiększoną kwotę 88 775,96 zł. Po stronie zwiększenia dochodów są
środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadania przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczącego zatrudnienia asystentów rodziny w kwocie
14 275,96 zł i sukcesywnie przekazanie tych środków po stronie wydatków dla jednostki
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w celu realizacji tego zadania. Po stronie wydatków
zwiększających pozostałe kwoty są to środki wypracowane przez placówki oświatowe
z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 11 310 zł, które postanawia się przeznaczyć
na wyposażenie obiektów szkolnych, dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia
w stołówkach szkolnych, przedszkolnych w kwocie 27 000 zł, które również przeznacza się
na zakup usług cateringowych w placówkach oświatowych oraz dochody z tytułu opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opieki żłobkowej w łącznej kwocie 34 652
zł, które przeznacza się na prowadzenie stołówek szkolnych. Tabela 1 i 2 przedstawia według
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klasyfikacji budżetowej rozpisane dochody i wydatki. Również projekt uchwały dokonuje
przeniesienia pomiędzy planowanymi wydatkami kwoty 233 550 zł. Przeniesienie dotyczy
przede wszystkim tak jak burmistrz wcześniej wspomniał przeniesienia kwoty 150 000 zł
z dotacji celowej powiatu na podwyższenie kapitału TBS na zwiększenie tych udziałów.
Również zwiększenie kwoty 23 550 zł na prowizję na uruchomienie kredytu, który
w ostatnich dniach został rozstrzygnięty. Ta kwota jest przeniesiona z zadania Projektowanie
i budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Ropczycach. Tabela nr 3 przedstawia
rozpisane według klasyfikacji poszczególne pozycje przeniesienia wydatków.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok została podjęta przy: za
– 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach - Skarbnik Gminy – pani Beata
Malec.
Projekt dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Ropczycach. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego
w wysokości 150 000 zł do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego na podwyższenia
kapitału założycielskiego w zamian za objęcie w spółce 300 udziałów po 500 zł każdy, co
daje łączną kwotę 150 000 zł. Źródłem pokrycia wkładu będą dochody z tytułu podatku od
nieruchomości.
Uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Ropczycach została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania Komitetu Honorowego Gminnych
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości - Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław
Bujak.
Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Wysoka Rado. Wysoka Rada ma przed sobą
ten projekt uchwały, to jest uchwała w sprawie powołania Komitetu Honorowego Gminnych
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: w paragrafie 1
powołujemy Komitet Honorowy Gminnych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości, zwany w skrócie Komitetem. W paragrafie drugim jest zapis, że celem
Komitetu jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Paragraf 3 wymienia imienny skład Komitetu.
W paragrafie 4 jest postanowienie o możliwości poszerzenia uchwałą rady składu Komitetu.
Realizację tej uchwały powierza się organowi wykonawczemu. Wysoka Rado, mamy tu 34
nazwiska, które ujmują w sobie to co mówiłem na wstępie, że przedstawicielstwo organizacji
samorządowych, przedstawicielstwo organizacji społecznych, pewnych instytucji głównie
edukacyjnych, w tym kultury, również te osoby, które są historykami uważamy, że mogą być
przydatni, historycy czyli osoby, które mają dorobek w postaci tytułu doktora, byli
burmistrzowie. Szanowni państwo możemy dyskutować czy te osoby czy nie inne. Na pewno
z uwagi na zakres kadrowy komitetu nie wszystkie osoby ujęliśmy, które mogłyby być
w komitecie i z pewnością byłyby przydatne. Braliśmy pod uwagę i wielkość tej sali
i techniczną stronę skutecznych obrad bo im większe gremium tym mniejsza decyzyjność jak
też i możliwe zaangażowanie. Pragnę Wysokiej Radzie dodać, że każda z tych osób pisemnie
oświadczyła, że wyraża zgodę na pracę w komitecie. Oczywiście pewnie tak jak we
wszystkich tego typu komitetach powinno się pracę komitetu zakończyć złożeniem
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sprawozdania Wysokiej Radzie z pracy komitetu i z pewnością nie nastąpi to w tej kadencji.
Być może, że potrzebne będą korekty do tej uchwały po wyborach, aby dokooptować też inne
osoby z kolejnego samorządu bo jak zwykle mogą być różne zmiany. Wysoka Rado uważam,
że jeżeli powołamy ten komitet to może to być kworum doradcze dla Wysokiej Rady
w sprawach przede wszystkim przygotowania w sposób uroczysty i godny obchodów 100 lecia niepodległości. Nie ukrywam, że ja mam na myśli tutaj i projekty w zakresie szeroko
rozumianej kultury ale i projekty gospodarcze. Myślę, że być może moglibyśmy razem
ponadpolitycznie wykorzystać dźwignie, które są w rękach wielu przedstawicieli różnych
organizacji politycznych i samorządowych dla wspólnej realizacji zadań, które wykonane
mogą nosić imię jubileuszu 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Myślę, że to może być
dobre kworum do takich dyskusji. Ostateczna decyzja w takich sprawach i tak należy do rady
miejskiej. To jest taki sens też promocyjny i samorządu naszego, rady miejskiej ale też i takie
wzmocnienie w tej przestrzeni medialnej, promocyjnej niektórych naszych działań, które
powinny być szczególne z uwagi na ten ważny rok, rok jubileuszu 100 - lecia odzyskania
niepodległości. Panie przewodniczący, jeśli byłyby jakieś argumenty, propozycje to jest dobry
czas do dyskusji na ten temat.
Uchwała w sprawie powołania Komitetu Honorowego Gminnych Obchodów 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz
zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” złożonego w ramach konkursu nr
RPPK.09.01.00 – IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 - Dyrektor
Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych – pan Stanisław Mazur.
Wysoka Rado, w proponowanej uchwale zatwierdza się i przyjmuje do realizacji projekt pt.
„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” złożony
w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 Działanie nr 9.1. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2019 wynosi
298 374,38 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi
253 618,22 zł. W celu realizacji projektu Gmina Ropczyce zobowiązuje się do wniesienia
wkładu własnego w formie pieniężnej w kwocie 44 756,16 zł. Projekt będzie realizowany od
2 kwietnia, dlatego wcześniej od 2 kwietnia, ponieważ w Lubzinie w budynku przedszkolnym
wymagane jest przeprowadzenie gruntownego remontu, natomiast dzieci wejdą od 1 września
do tego budynku, dlatego ten okres jest od 2 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. na terenie
Publicznego Przedszkola w Lubzinie. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do
projektu pt.: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu
w Lubzinie” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00 – IP.01-18-016/17 RPO WP na
lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz
zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Przedszkole marzeń” złożonego w ramach
konkursu nr RPPK.09.01.00 – IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych – pan Stanisław Mazur.
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Wysoka Rado, podobna uchwała, proponowana uchwała dotyczy zatwierdzenia i przyjęcia
do realizacji projektu pt. „Przedszkole marzeń” złożonego w ramach konkursu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1.
Całkowita wartość projektu w latach 2018-2019 wynosi 291 672,75 zł, w tym kwota
dofinansowania ze środków unijnych wynosi 247 921,83 zł, jest to 85% tak jak pan burmistrz
wspomniał, natomiast wkład gminy w kwocie 43 750,92 zł wynosi 15% całości projektu.
Projekt ten będzie realizowany w okresie nieco krótszym bo od 1 czerwca 2018 do 31 sierpnia
2019 na terenie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej. Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do
projektu pt.: „Przedszkole marzeń” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00 – IP.0118-016/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 została podjęta przy: za – 19 głosów,
przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz
zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Przedszkole na dobry start” złożonego
w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00 – IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020
Działanie nr 9.1 - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych – pan Stanisław Mazur.
Wysoka Rado, trzecia uchwała tego rodzaju, w proponowanej uchwale zatwierdza się
i przyjmuje do realizacji projekt pt. „Przedszkole na równy start” złożony w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie nr 9.1. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2019 wynosi 299 904,60 zł,
w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 254 918, 91 zł. W celu realizacji
projektu Gmina Ropczyce zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w formie
pieniężnej w kwocie 44 985,69 zł. Sumując te wszystkie trzy uchwały pozyskanych przez
gminę środków będzie ponad 750 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego. Projekt o którym
mowa będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 na terenie
Szkoły Podstawowej w Małej. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do
projektu pt.: „Przedszkole na dobry start” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00 –
IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 została podjęta przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku
w zakresie wydatków bieżących na 2018 i 2019 rok - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na
2018 i 2019 rok. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie tych dwóch lat kwoty
298 374,38 zł na realizację projektu współfinasowanego w ramach RPO Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych
w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie”. Jest to projekt, który wcześniej został już
przedstawiony przez pana dyrektora. W projekcie uchwały wskazujemy, że źródłem pokrycia
na poszczególne dwa lata zobowiązań, które będą ponoszone w ramach realizacji tego zadania
w budżecie 2018 roku jest kwota 165 516,88 zł budżetu gminy z tym, że środki z Unii
Europejskiej jest to kwota 140 689, 35 zł. W budżecie 2019 roku jest to kwota łącznie
przeznaczona na realizację zadania 132 857,50 zł, są to środki gminy i środki Unii
Europejskiej. Projekt uchwały upoważnia Burmistrza Ropczyc do zaciągnięcia zobowiązań
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w 2017 roku w zakresie wydatków przekraczających upoważnienie w granicach wydatków
2017 roku na realizację zadania przez następne 2 lata.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na
2018 i 2019 rok została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku
w zakresie wydatków bieżących na 2018 i 2019 rok - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt uchwały dotyczy również projektu wcześniej przedstawionego przez pana dyrektora
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018
i 2019 rok na realizację zadania „Przedszkole marzeń” w łącznej kwocie zabezpieczenie na te
dwa lata 291 672, 75 zł. Źródłem pokrycia na poszczególne dwa lata 2018 i 2019 rok są
również środki z dofinansowania Unii Europejskiej i środki własne według rozpisanych
propozycji poszczególnych kwot, które są w projekcie. Projekt uchwały upoważnia
Burmistrza Ropczyc do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji tego zadania.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na
2018 i 2019 rok została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku
w zakresie wydatków bieżących na 2018 i 2019 rok - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Jest to kolejny projekt dotyczący utworzenia przedszkola, w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2018 i 2019 rok. Zabezpiecza się w dwóch
latach 2018 i 2019 kwotę 299 904, 60 zł na realizację projektu pn. „Przedszkole na równy
start”. W projekcie uchwały również rozpisane są źródła pokrycia zobowiązań w 2018 i 2019
roku. Projekt uchwały upoważnia burmistrza do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań
w 2017 roku.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na
2018 i 2019 rok została podjęta przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
5.
Burmistrz Ropczyc p.B.Bujak (sprawozdanie z działalności) – Panie Przewodniczący,
szanowne prezydium, Wysoka Rado, szanowni państwo sołtysi, przewodniczący osiedli,
kierownictwo gminy, goście! Chciałbym na wstępie bardzo serdecznie podziękować
wszystkim radnym za to, że jednogłośnie podjęliśmy uchwałę o powołaniu Komitetu
Jubileuszowych Obchodów. Nie wypadało mi w uzasadnieniu do uchwały prosić o to ale tak
liczyłem, że jeżeli podejmiemy tą uchwałę jednogłośnie to jest to taka decyzja bardziej
promująca, myślę, że również i ten Komitet. To jest dobry początek tak bym chciał
powiedzieć. Wysoka Rado! Dziękuję również za Wasz udział, wszystkim tym, którzy mogli,
mieli czas i chcieli uczestniczyć w obchodach tegorocznego Święta Niepodległości 11
Listopada. W szczególności tu bardzo dziękuję raz jeszcze orkiestrze dętej, wszystkim
pocztom sztandarowym jednostek OSP i delegacjom, dziękuję szkole nr 5 za program
artystyczny, oczywiście dziękuję pracownikom Centrum Kultury, Biblioteki i jeszcze raz
wszystkim, którzy wzięli udział w tej uroczystości. Bo tak jak zawsze powtarzam tego typu
manifestacja patriotyczna w takiej wersji historycznej, w wersji naszej regionalnej powinna
się odbywać przy udziale samorządu i inteligencji naszego miasteczka; nauczycieli,
młodzieży szkół bo tak powinniśmy ukierunkowywać obchody. W dużych miastach są różne
obchody, różne organizacje i czasami to wygląda dramatycznie po prostu nijako, z szerokim
komentarzem, w tych naszych miasteczkach ta wspólnota nasza jest bardziej tradycyjna
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i bardzo za to dziękuję, powiedzmy, że taki właśnie spokój, że zgodnie z naszą tradycją
w kościele przy udziale tej niezwykle ważnej takiej demonstracji ze sztandarami, tutaj mamy
zawsze tą symbolikę, wartości, które przyświecają lokalnej społeczności. Szanowni państwo
również dziękuję za dzisiejszy wyjazd wszystkim tym radnym, którzy mieli czas i możliwość
żeby zobaczyć część inwestycji, tylko część po tej stronie realizowanej czy kończonej
ostatnio, północnej naszej gminy. Warto by zobaczyć przebudowane oddziały klasowe
w obiekcie OSP na Granicach pod żłobek bo też to zadanie jest robione w terminie i ładnie,
i fajnie i warto zobaczyć ale zawsze jest czas nawet wtedy kiedy będzie ono w użytkowaniu,
w użytkowaniu od 1 stycznia więc jeszcze mamy czas w momencie gdy zostanie wyposażone
jeśli będzie taka wola Rady. Ten wyjazd łączyliśmy też po części z projektem budżetu, który
został Wysokiej Radzie jak już mówiłem przedłożony i tam są różne zapisy idące w tych
kierunkach projektowych a więc projekty to tematy przygotowywane, gospodarcze, pod
kątem przyszłych lat. Żeby coś rozbudować, wybudować, stworzyć to najpierw musi być
koncepcja i uzgodniona i to jest taki zasiew, później projekt techniczny to już wzrasta no
i oczywiście żmudna praca żeby to zrealizować więc za wszystkie te inwestycje, które są
zrealizowane, za ten zasiew, dziękuję Wysokiej Radzie bo nigdy się nie odbywa nic bez
dyskusji, koncepcji i aprobaty na komisjach, następnie wola wyrażona w postaci takich czy
innych uchwał stricte czy budżetu przez Wysoką Radę, później żmudna praca organów
wykonawczych czyli urzędu miejskiego, jednostek organizacyjnych żeby to przeprowadzić
i żeby albo zrobić projekty i czasami się robi projekty, zwłaszcza jak jest liniówka,
infrastrukturalne latami, dwa, trzy lata, znamy te tematy. Zwłaszcza kanalizacja to nie da się
w jednym roku zrobić takich projektów absolutnie dużośmy w tym zakresie zrobili i myślę, że
takim rzutem na metę zdążyliśmy zrobić te projekty infrastrukturalne wodociągów Lubzina,
Okonin, Łączki, Niedźwiada czy kanalizacji przedłożony do właśnie oceny merytorycznej
przez odpowiednie komisje Urzędu Marszałkowskiego. Zawsze mówię, że nie są to środki
Urzędu Marszałkowskiego ani samorządu wojewódzkiego, proszę powtarzajmy to ludziom
żeby nie mylić, że samorząd wojewódzki czy marszałek czy radni wojewódzcy coś dają,
absolutnie nie. Samorząd wojewódzki w świetle prawa polskiego i europejskiego jest tylko
takim notariuszem, który powiedzmy dzieli te środki europejskie wedle kryterium, które są
przygotowane przez każdy kolejny rząd polski, aprobowane kryteria przez komisję Unii
Europejskiej, więc ten notariusz nigdy nic nie daje, jak żaden notariusz nigdy wam nic nie da
tylko przy okazji jeszcze coś zabierze, notariusz dzieli, ma to robić wedle prawa, on jest tym
odpowiedzialnym za prawo i tak to jest. Wierzę głęboko w to, że wszystkie komisje w tym
trybie w urzędzie marszałkowskim, w każdym urzędzie marszałkowskim z tych 16 w Polsce,
robią ocenę tych wniosków tylko i wyłącznie zgodnie z prawem, z procedurami, które zostały
właśnie w tym trybie przyjęte i, że tu nie ma mowy o jakiś innych elementach oceny poza
tymi prawnie i merytorycznie. Więc Wysoka Rado, te obiekty czy fragmenty robót
drogowych, któreście widzieli zostały wykonane w ostatnich latach czy w ostatnim roku przy
dużym zaangażowaniu i udziale naszych pracowników urzędu i różnych jednostek
organizacyjnych. Nie jest to koniec roku, ale już dzisiaj, za to cośmy dzisiaj widzieli bardzo
dziękuję wszystkim moim współpracownikom, za tą część, którą oglądaliśmy bo naprawdę
jest w dzisiejszym czasie sporo pracy i trzeba włożyć dużo zaangażowania aby się dogadać
z firmami wykonawczymi bo coraz jest gorzej z wyborem dobrych firm w procedurach
absolutnie musi to być ustawowych związanych z zamówieniami publicznymi, z dobrym
wykonawstwem by to można było odebrać i dzieje się różnie i bywa, że jesteśmy bliscy
zerwania tych robót tam gdzie nas obowiązują terminy i współfinansowanie ze środków
europejskich czy innych jest to niezwykle ciężko zrobić, czasami chciałoby się wyrzucić,
pogonić, zerwać i jeszcze, ja nie powiem wulgarnie skopać komuś kostki ale powiedzieć, że
już więcej nigdy w tej branży nie próbuj działać bo szkodzisz sobie i innym, przede
wszystkim innym ale takie jest życie, że czasami się z wieloma wykonawcami męczymy,
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później to wszystko trzeba pouzgadniać, odebrać, instytucje te nasze państwowe,
samorządowe, powiatowe żeby mieć dokumenty. To jest trochę inaczej niż budujesz swój
własny dom, czy swój własny garaż, czy swój własny sklep chociaż mniej więcej praca
podobna tylko tu jesteśmy jakby w więzach prawa, które nas bardziej rygorystycznie
zobowiązuje do przestrzegania procedur niż gdy prywatnie coś budujemy. Wysoka Rado, też
chcę nawiązać do zebrań środowiskowych gdzie jesteśmy na końcowym etapie, bardzo
dziękuję radnym, sołtysom, przewodniczącym osiedli, że organizują czy współorganizują
wraz ze mną te spotkania środowiskowe, myśmy sobie wyraźnie powiedzieli, że oczywiście
taki jakby quasi ustawowy obowiązek spotkań z wyborcami, obywatelami, mieszkańcami jest
raz do roku, ale robimy to dwa razy w roku, w tym momencie, w którym jesteśmy
w przededniu uchwalania budżetu żeby zakończyć zebrania środowiskowe, dowiedzieć się co
ludzie w naszych osiedlach i sołectwach zainteresowani sprawami publicznymi, bo
rozumiem, że tacy przychodzą na zebrania, chcą nam podpowiedzieć i skrzętnie to notujemy,
zapamiętujemy i staramy się jakoś poukładać w ramach dokumentu, który się nazywa
budżetem, uchwalanym przed świętami. I później mamy drugi okres takich spotkań przed
wiosną w tym okresie takim wczesnowiosennym - kiedy jeszcze jest trochę czasu żeby pójść
na wspólne zebranie i nawet zobaczyć tą świetlicę domu kultury, remizę strażacką czy szkołę
– by poinformować co w danym naszym sołectwie, osiedlu możemy zrobić. Już miałem
powiedzieć, że w okręgu wyborczym bo to dotyczy radnych ale to było to się kończy wraz
z ustawą, która pewnie wejdzie w życie w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni oby tylko
jej kształt został na tyle poprawiony by być może nie kończyć z tymi okręgami wyborczymi,
które odnosiły się do wsi, odnosiły się do osiedla, typowały w tym wyborze większościowym
czyli na nazwisko jednego radnego i w tej kadencji Wysoka Rado, nie zdarzyło się tak, że
Mała jak wcześniej przez wiele lat nie miała reprezentanta, różne osiedla nie miały
reprezentanta bo inni w tym wyborze proporcjonalnym jakby głosują większą grupą ludzi
powiedzmy zbierali te mandaty więc jeżeli niestety zostanie przez Wysoki Sejm, ten kształt
projektu, który dzisiaj jest procedowany w Sejmie, przyjęty, to wracamy do tego co było tylko
w gorszym wydaniu. Bo wydanie powiedzmy tamto to było tak, że lista kandydatów mogła
być 100% większa niż liczba mandatów a teraz tylko 20% większa no i oczywiście H’ont to
jest taka metoda liczenia głosów, która dużemu dokłada dużo a małemu zabiera mało i próg
wyborczy 5% to absolutnie jest śmiech dlatego, że kto przekroczy 5% jakikolwiek komitet
czy to partyjny czy środowiskowy; nasze miasto czy jakoś tam, to nie ma szans,
najmniejszych szans, na wyłonienie mandatu, jeżeli taki kształt będzie to trzeba przynajmniej
20% zdobyć głosów, w wyborach, wyborców by można było mieć swoje przedstawicielstwo
swojej wsi czy inaczej swojego radnego we wsi czy swojego radnego w osiedlu. Jak wiele
znaczy mieć przedstawiciela to w tym gronie nie muszę mówić, doskonale wiecie ile się
spraw uciera w różnych takich dyskusjach w cztery oczy, na komisjach, w podgrupach, na
zebraniach środowiskowych, na radzie osiedlowej, na radzie sołeckiej i ten radny jest takim
przedstawicielem tak jak powinien naszym przedstawicielem być w parlamencie i w stosunku
do rządu poseł i liczymy, że tak jest, tak samo jak i radni powiatowi na forum kompetencji
samorządu powiatowego, więc ja trochę jestem rozgoryczony, że te okręgi wyborcze nawet
wielomandatowe jeśli już będą, jeśli już muszą być, że będzie ustalała nie Wysoka Rada jak
do tej pory przez 27 lat ale komisarz wyborczy wybrany przez komisarza znowu
wojewódzkiego, będzie robił to komisarz wyborczy powiatowy, tak stanowi projekt tej
ustawy. I, że ten komisarz wyborczy to nie będzie sędzia jak do tej pory, sędzia zawsze jest
niezawisły, niezależny, ponadpartyjny tylko komisarz wyborczy byle miał wykształcenie
prawnika to ja już dzisiaj widzę w tym naszym powiecie kto będzie tym naszym powiatowym
komisarzem wyborczym, już widzę emerytowanego mecenasa, który dzieli te okręgi pod
określoną formację bo to przede wszystkim o to chodzi. No też tak nie powinno być. Ja wiem,
że każda władza trochę pod siebie, no to jest dla mnie zrozumiałe, tylko byle nie takimi
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powiedzmy grubymi nićmi tu szyć to trochę dyplomacji jak było powiedzmy trochę wcześniej
w pierwszych latach bo ja też nie ukrywam, że inne rządy liczyły, że znowu oni wygrają i też
trochę ordynację, gdy była uchwalana kroili lekko pod siebie ale nigdy nie grubą nicią tylko
delikatnym mało zauważalnym szwem więc warto dyskutować o tym, być może posłowie
jeszcze się zreflektują i trochę poprawią tą ustawę aby nie była partyjna tylko była społeczna,
obywatelska i zaciemnianie powiedzmy opinii publicznej wzroku tym, że będzie
transparentne bo są urny to proszę pójść do nas i zobaczyć, że urny są już od dawna te
przezroczyste, że kamery ustawimy no dobrze, ale to przecież jeżeli dzisiaj jest jakakolwiek
komisja podejrzana o manipulację to by się prosiło żeby prokurator więc nie ma mowy, i to
każdy z państwa z Wysokiej Rady, z sołtysów, kto pracował w komisjach w ostatnich 20
latach wie, że jakakolwiek manipulacja jest niemożliwa i mówienie o tym i wmawianie
społeczeństwu, że musi być tak jak teraz my proponujemy bo inaczej to tamci to
manipulowali to jest dla mnie nie do przyjęcia i jako samorządowiec na tym forum bo na tym
forum mam okazję mówię, że to jest nieładnie oskarżać kogoś jeśli się nie ma dowodu, jak
mamy dowody tak jest, to nie tylko, że oskarżajmy ale i oczywiście wdrażajmy sankcje. Więc
Wysoka Rado będzie trochę inaczej ale mamy jeszcze 11 miesięcy przed nami, mamy do
uchwalenia budżet, proszę zapoznajcie się z tym projektem budżetu. Jest możliwe wszystko
z woli Rady możemy tam zmieniać, przesuwać i tak dalej ale w tym projekcie budżetu na
przyszły rok generalnie kreślę, jak zawsze przez burmistrza, w jakiejś konsultacji, różnej czy
wsłuchiwaniu się w te różne głosy na tych zebraniach środowiskowych i w głosy radnych
i w głosy sołtysów i tak dalej, przewodniczących osiedli, nie próbuję tworzyć zarysu na 11
miesięcy tylko z dalszą perspektywą. Zakładam, że nieważne kto w tej sali będzie
podejmował decyzje to przygotowujmy pewne rozwiązania systemowe i z taką perspektywą
do przodu paru lat. Wysoka Rado! To już jest końcówka listopada i w zasadzie jeżeli chodzi
o te różne inwestycje drogowe bo zwykle od nich zaczynałem czy kubaturowe, któreśmy
dzisiaj po części oglądali to jesteśmy w końcówce, zostało nam tak naprawdę dwie inwestycje
dopieścić; Czekaj szkoła, która w przetargu trafiła na spoza naszego rejonu wykonawcę
i bardzo trudnego wykonawcę, tak kolanem realizuje końcówkę termomodernizacji obiektu,
jest to niezwykle ważne bo chcemy przygotowywać się do rozliczenia tego projektu, pewnie
nie wszystkie pieniądze zostaną nam zwrócone przez Urząd Marszałkowski, należne
pieniądze europejskie i dlatego przez to ściskamy trochę pas w końcówce roku bo musimy
jakoś związać koniec z końcem przez to, że tych pieniędzy, które zostały nam przyznane kilka
miesięcy temu nie otrzymamy w tym roku. One chyba znajdą się w nadwyżce, reszta tych
pieniążków, w nadwyżce przyszłego roku, gdzieś tam możemy je w czerwcu dopiero
zaprogramować na wydanie. No i oczywiście końcówka ław i fundamentów cośmy dzisiaj
widzieli pod nowy obiekt szkoły w Brzezówce i ja sądzę, że z tym zadaniem się uporamy. Tu
na usprawiedliwienie powiem tyle, że tutaj ten wykonawca też nie jest za jakiś mobilny,
wykonawca dębicki, mały wykonawca, natomiast jesień była jaka była, bo była dość mokra,
dość deszczowa i ja też współczuję ludziom, którzy muszą w tej ziemi na głębokości półtora
metra tą wodę jakoś zbierać, montować uzbrojenie i marznąć, i z góry leje i buty mokre to nie
jest prosta robota. Dzisiaj nie ma twardzieli zbyt dużo na rynku żeby znaleźć takich żeby tam
hakowali po 10 godzin dziennie, absolutnie, młodych to w ogóle nie ma i nawet sami
państwo dzisiaj jak żeście rzucili wzrokiem na twarze to stare, siwe włosy, po 60 lat a pracują
bo młodych oj w takiej robocie już nie uświadczysz to nie dla nich, więc szanowni państwo to
też jest czas wyzwań przed takimi różnymi robotami. Więc te obiekty zostały generalnie
pokończone, drogowe absolutnie tak, przypomnę, że ostatni rzut na metę to droga prawie 2
kilometry w Niedźwiadzie Na Polskę zrobiona i tutaj duża dotacja; 482 tysiące, dołożyliśmy
tylko 96 tysięcy, więc to jest fajny temat, bardzo dziękuję też Referatowi dróg i też
przypominam, że to rondo, któreśmy objechali w kółeczko jest zakończone sprawnie.
Kosztowne rondo ale jak ostatnio czytałem, że rozpoczynają budowę ronda w Rzeszowie za
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kwotę po przetargu 2 750 000, to pomyślałem, na pewno jest dwa razy większe, że to tak
kosztuje w mieście bo główny koszt to jest to uzbrojenie, to głębokie uzbrojenie, które trzeba
zawsze przekładać, wydłużać, przenosić i to jest ten koszt, więc też tak przypominam, że na
tym rondzie jeszcze będzie inny słup; stokrotka. Dopasowany do tego naszego oświetlenia
takiego dekoracyjnego, parkowego, tymczasowo teraz na tym słupie zawiśnie jeszcze
dekoracja świąteczna no i z tej kwoty 1 100 000 bo to ostatecznie tyle wszystkie te roboty
dodatkowe bo i płot wzięliśmy na siebie przebudowę Zespołu Szkół żeby tym nie obciążać
już powiatu bo dyrektor chce żeby płot był, no to dyrektor idzie do powiatu, powiat mówi to
nie nasza sprawa, to pewnie ma rację bo powiat powiedział, że nie dołoży się do tej inwestycji
a powinienem wysłać notę na kwotę 550 000 i poczekać co z tą notą będzie. Bo starosta też
mi wysłał notę na 400 000 na przebudowę drogi w Niedźwiadzie i budowę chodnika i nie
zamierzam zapłacić bo ja deklarowałem pomoc ale wtedy kiedy starostwo otrzymałoby
dotację z programu mówiłem w skrócie rządowego schetynówka i realizowało cały zakres
w tym budowę chodnika od drogi Bud czyli tam gdzie się kończy chodnik z Łączek przy
drodze powiatowej do szkoły w Niedźwiadzie Dolnej. Ponieważ tego nie zrobiono i starosta
się rzucił na to zadanie z własnych pieniędzy zupełnie niepotrzebnie bo w chwili obecnej
mógłby ogłaszać przetarg przy dofinansowaniu 50% gdyby złożył wniosek. On złożył tylko
wniosek na jeden projekt a mógł na dwa i złożył na gminę sędziszowską a tu się bardzo
śpieszył żeby to zrobić, jak nie zrobił przez trzy lata to mógł poczekać pół roku byłoby 50%
środków i moglibyśmy cały zakres zrobić i nawet miałby jeszcze od nas wsparcie 400 000 zł.
Nie krytykuję, ale krytykuję dlatego, że ktoś nie rozmawiając ze mną wystawia mi notę na
400 000, następnie przychodzi na rozmowę i nawet o tym nie wspomni, nawet nie powie, że
tam w poczcie masz te 400 000 zł, dopiero przychodzę do domu przeglądam papiery, no
przecież dwie godziny temu czy trzy rozmawialiśmy – nic, a tu przysyła, że chce 400 000
więc trochę żartuję, że pani skarbnik powinna przygotować notę na 550 000 na rondo bo też
rondo jest realizowane dla dwóch ulic powiatowych i na dwóch gminnych i czekać aż pewnie
odrzuci bo wiadomo, że odrzuci, tylko po co ta zabawa. Więc Wysoka Rado, jesteśmy gotowi
do zimy, jesteśmy po przetargach, podpisane umowy. Możecie na stronie internetowej czy na
tablicach ogłoszeniowych w rynku przeczytać, które ulice są kogo, kto za co odpowiada, za
odśnieżanie, jakie firmy, kto koordynuje, do poszczególnych ulic, bo dalej ludzie, obywatele
zwykli, zwykle nie wiedzą, że w tym mieście jest czterech właścicieli, cztery różne
własnościowe chodniki i cztery różne własności jezdni. To jest bałagan, to jest chaos i też jak
zawsze żądam od parlamentarzystów aby się pochylili nad ustawą o drogach publicznych
i spowodowali tak by było tak jak w tych miastach na prawach powiatu, te 49 miast kiedyś
wojewódzkich gdzie wszystkie drogi, wszystkie chodniki w granicach miasta są jednego
prezydenta i wtedy jest porządek i wtedy wiemy kto za co odpowiada, jaka firma to robi.
A dzisiaj to ja sam nie mogę się połapać, która firma odśnieża, którą ulicę, którą drogę i kto
za to odpowiada i kto powinien nacisnąć w ramach kontroli, nadzoru żeby robiono, żeby
robiono to dokładnie. Podobnie jest z utrzymaniem letnim szanowni państwo wiecie ile się
czasami nadenerwujemy bo tam wykoszone, tam niewykoszone, tam niepozamiatane, tu
byśmy chcieli utrzymać tą opinię miasta w miarę czystego ale nasi partnerzy w ogóle im na
tej opinii nie zależy i nie są skorzy do podejmowania określonych decyzji; że trzeba gdzieś
w odpowiednim terminie wybrać wykonawcę, że trzeba zabezpieczyć środki i to robić więc
ten chaos pewnie jeszcze długo będzie, dotąd dopóki posłowie nie przyłożą się do pracy, nie
spróbują zrobić to tak żeby było lepiej bo wszystko powinniśmy reformować, jest zgoda, ale
może nierewolucyjnie a ewolucyjnie i w tej materii też. Wysoka Rado, o kubaturze mówiłem
o drogach mówiłem, jedno zadanie też jeszcze w realizacji w zakresie szeroko rozumianych
dróg, to jest budowa oświetlenia na ulicy Zielonej mam nadzieję panie kierowniku, do pana
J.Drozda się zwracam, że M.Sikora z projektantami wymyśli, żeby to oświetlenie było trochę
mocniejsze niż na osiedlu Asnyka bo wczoraj wieczorem pozwoliłem sobie przejechać to
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osiedle, rzeczywiście przyznaję pani Imeldzie, że ono jest trochę ciemne, ciemne w tym
sensie, że za słabo świeci, nie wiem czemu słabo świeci ale dla mnie to słabo świeci, powinno
świecić mocniej jak już robimy i płacimy. Mam nadzieję, że na ulicy Zielonej będzie nie
takie, tylko tak jak ja to sobie wyobrażam, lampa i jak świeci to dookoła trochę widać, mam
nadzieję, więc tutaj ja się gdzieś pogubiłem, nie wiem może pani radna Imelda
i przewodnicząca w jednej osobie chciała mieć piękne, parkowe, no to jest (radna p.Imelda –
nie chciałam) ale tam jest mroczno. Na zebraniu osiedla Północ jak byłem to mi mówią; tam
nie wiadomo gdzie jest skrzyżowanie, gdzie jest koniec ulicy, bo się idzie i nie wiadomo co.
My będziemy inicjatorami tych znaków drogowych żeby tam trochę pokazać ale te znaki
drogowe będą tonęły w takim troszeczkę cieniu. Chciałbym żeby coś jak robimy, to żeby
wszyscy byli zadowoleni a nie tylko dom przy, którym stoi lampa. Szanowni państwo, też
cieszę się, że, pewnie wiecie, że dostaliśmy ze środków rządowych 210 000 na zakup
aktywnej tablicy czyli tej tablicy elektronicznej z oprzyrządowaniem, monitorami i tak dalej,
dla każdej szkoły, jest po przetargu, ten zakup będzie zrealizowany, dostarczymy.
W niektórych szkołach mamy po kilka tego typu tablic, w niektórych po jednej, dwie
i naszym zadaniem jest w ciągu najbliższych lat doposażyć część starszych klas, żeby te klasy
szósta, siódma, ósma pracowały już na tablicach interaktywnych, elektronicznych, żeby były
dobrze przygotowane do pójścia do szkoły średniej. Dopłata do tego 20%. Również
dostaliśmy doposażenie do wszystkich gabinetów szkolnych 80 000 to jest po chyba 6 300 na
każdy gabinet, zakupy są w drodze, realizuje Zespół Oświaty i też się cieszę bo to też jest
bardzo ważne wyposażenie żeby było w standardach. Tak jak dyrektor powiedział wypłacamy
teraz zasiłki stypendialne socjalne i trochę jest z tym roboty ale i trochę dodatkowych
pieniędzy do dzieci szkolnych kierowane, do rodzin. Wysoka Rado, mamy dużo pracy, teraz
jeżeli chodzi o składanie różnych wniosków. Pracuje głównie nad tym referat pozyskiwania
środków pomocowych ale wszystkie inne referaty też bo zawsze trzeba opisać projekty,
zawsze trzeba przygotować dane ekonomiczne więc inne referaty na czele z referatem
budżetu muszą współpracować obok normalnych bieżących spraw. Bardzo liczę, że takie
projekty jak złożony w piątek na doposażenie szkół, niektórych szkół, nie wszystkich bo tam
były pewne kryteria i nie wszystkie nasze szkoły się podstawowe mieściły, że może uda się
uzyskać dofinansowanie. Jeżeli tak to byłaby szansa w dużym stopniu dofinansować ze
środków europejskich pracownie komputerowe i inne pracownie i inne doposażenie bo trzeba
trochę kapitału w te nasze szkoły włożyć. One są z zewnątrz już ładne, budujemy i te place
zabaw, któreśmy dzisiaj widzieli i boiska, jest wszystko fajnie i mamy gabinety
stomatologiczne i mamy rozwijanie zainteresowań, bo basen, bo szkoła muzyczna ale jeszcze
w środku. W środku jeszcze trzeba żeby to był też 21 wiek, trzeba też tu trochę skierować
pieniędzy. Może to jest niezauważalne, może to nie jest dobry ruch przed wyborami bo przed
wyborami to każdy wie, że najlepiej żeby się obywatel potknął o nową drogę, o nowy
chodnik, zderzył ze światłem nowej lampy, mocniejszym, to wtedy to widzi a takie rzeczy to
są niewidoczne w szczególności budowa kanalizacji. Ona nas czeka w przyszłym roku, bo jak
państwo wiecie też został złożony wniosek przygotowywany przez lata, ostatnie trzy, cztery.
To jest znacząca kwota wniosku, już dokładnie nie pamiętam ale wiem, że możemy dostać
10 500 000 dotacji ale na pewno wiem, że trzeba będzie po przetargu wyłożyć jeszcze jakieś 7
i rozłożyć to pomiędzy obywateli, domy przyłączane do tej kanalizacji i wspólny nasz budżet.
Wszyscy przy dużej inwestycji musimy się złożyć. No więc to jest też poważne wyzwanie,
które jest niewidoczne i niechętnie przyjmują je nasi obywatele bo ono nosi z sobą od zawsze
problemy; płatność później za metry sześcienne, przekopanie ogródka, wejścia, wjazdu
czasami również i parkingu przed domem czy chodnika dojściowego i to zawsze powoduje
kłopoty. Ale tutaj nie patrzymy na te konsekwencje, tylko trzeba żebyśmy w zakresie ochrony
środowiska zrobili ten jeden duży skok. A PUK zrobi skok modernizując naszą oczyszczalnię,
rozbudowując bo to musi być spójne i dopiero tutaj w sferze ochrony środowiska będziemy
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na takim dobrym poziomie, dobrym poziomie samorządowym i jeśli chodzi o upływ czasu
też. No więc bardzo poważne wyzwanie przed nami. Wysoka Rado, nie chcę w szczegółach
omawiać tych różnych spraw związanych z kulturą. Obydwie jednostki sami państwo widzieli
dzisiaj na przykładzie tych dwóch domów kultury, że jeżeli te 20 lat temu mieliśmy dom
kultury w Ropczycach i stare 2 domy kultury w Niedźwiadzie i w Gnojnicy to teraz dużo nas
więcej kosztuje utrzymanie tych czterech domów kultury nowych; i Witkowice, i Brzezówka,
i Niedźwiada, i Gnojnica, bo jeżeli włożyliśmy pewien kapitał w modernizację,
w przebudowę, w doposażenie tych wszystkich mediów włącznie z klimatyzacją itd. to trzeba
żeby tam było życie, żeby tam byli ludzie, żeby tam były dzieci, a jak tak, to są potrzebne
pieniądze nie tylko na media, na kadry ale i na instruktorów, na wyposażenie i na pewne
formy, jak się tworzy, czy artystyczne, czy muzyczne, czy inne, czy sportowe, czy quasi
sportowe bo do quasi sportowych zaliczam turnieje choćby w szachy, choćby w warcaby,
choćby klocki nie lego ale może te, z których składamy drony, to szanowni państwo to są
wszystko pieniądze i musimy mieć świadomość, że wydatki na kulturę będą rosły tak samo
jak i rosną wydatki na sport bo im więcej tych obiektów to trzeba więcej instruktorów, trzeba
więcej powiedzmy elementów związanych z tym, że to wszystko kosztuje w konserwacji,
w użytkowaniu, jeszcze w merytorycznej obsłudze, nie wystarczy dzisiaj rzucić piłkę
i powiedzieć wybudowaliśmy wam Orlik to już jest świetnie, fajnie i będziemy mieli zdolną
młodzież później do gry być może w III lidze, nie, muszą być instruktorzy, muszą być dobrzy
instruktorzy, opłacani, nadzorowani, musi być jakaś polityka w tym względzie i dochodzenie
do celów i kontrola. Wszędzie jest to samo, w zakresie kultury, w zakresie sportu, to jest
dokładnie tak jak i w zakresie inwestycji, coś robimy i rozkładamy ciężar odpowiedzialności
na wiele organów, na Radę, na Komisję Rewizyjną, na inspektorów nadzoru, na różne
instytucje, które się temu przyglądają, więc to jest dość złożone w samorządzie i nie tylko ale
tak to musi być bo samorząd to nie prywatne inicjatywy, trzeba trochę takiej oceny
obywatelskiej i takiego też trochę więcej podejścia i tych rozważań. Stąd Wysoka Rado nie
ukrywam, że Komitet, który dzisiaj powołaliście, myślę, że chciałbym zaproponować
zwołanie takiego Komitetu w przeddzień święta Trzech Króli i przedłożyć wypracowany
pewnie też i przedłożony jakiś krótki program na Wysokiej Radzie wstępnie przed świętami,
zaproponowany Komitetowi do rozważenia i do podpowiedzi, i do wprowadzenia może
nowych jakiś istotnych celów no i ja sądzę, że takim wymiernym, materialnym
przedsięwzięciem na 100-lecie, Jubileusz, byłaby budowa w Ropczycach drugiej hali
sportowo-widowiskowej, przy szkole nr 1, gdzie jest 650 dzieci i byłoby świetnie jakby się
udało dogadać z samorządem powiatowym, z posłami, z senatorami, pomóżcie trochę
i rządowo bo w rządzie są odpowiednie pieniądze na ten cel tylko żeby te pieniądze również
dotarły do takiego miasteczka jak Ropczyce a nie tylko do miasteczek Rzeszów, Mielec
i Przemyśl i tych dużych bo na razie to tak jest. Wysoka Rado, patrzyłem nawet dzisiaj na
informacje prasowe, zwykle rano przeglądam tytuły, Rzeszów przedłożył projekt swojego
budżetu na przyszły rok. Ten budżet Rzeszowa w tej notatce prasowej wynosi 1 476 000 000
na okrągło 1 475 000 000 i porównajcie nasz; 119 z hakiem 120 000 000 i porównajmy
ludność, my mamy na okrągło 28 000, a oni mają 180 000 czyli gdybyśmy pomnożyli razy 10
naszą ludność 28 000 razy 10 to jest 280, oni mają 180 i teraz budżet my 120 razy 10 to jest
1 000 200 000 zobaczcie ile nam jeszcze do 1 475 000 000 a zobaczcie ile by nas było więcej
o 100 000 ludzi bo razy 10 ta nasza ludność. Co chcę w ten sposób powiedzieć, że absolutnie
nie przystaje do oczekiwań ustawa o finansach samorządu, ustawa o finansach państwa do
dzisiejszych czasów. Skrojona 27 lat temu z pewnymi zmianami a nie całkowitą zmianą
myślenia i podziału wspólnego dochodu na te gminy, faworyzuje duże miasta podaję Wam
przykład Rzeszowa w stosunku do małych miasteczek już nie powiem gmin. I ja się z tym nie
zgadzam. Bo inaczej będzie tak, że takie miasta aglomeracyjne i inne stać na wszystko, stać
na podgrzewane siedzenia na przystankach, stać na złote klamki w obiektach publicznych i na
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nie wiadomo co, fontanny, które kosztują milion złotych i oświetlenie mikołajowe, które
kosztuje setki tysięcy złotych a my musimy się szczypać wydając 2 000 na jakieś dodatkowe
elementy oświetlenia bo skarbniczka mówi nie ma pieniędzy i pewnie ma rację a ja mówię nie
pozostańmy z tyłu bo nas już Sędziszów nawet wyprzedza jeśli chodzi o tą promocję
świąteczną a więc nie dajmy się i szczypię, że znajdziemy te 2 000 gdzieś. A wszyscy inni
chcą nam te pieniądze brać, każdy mówi, że mu brakuje kilkanaście, kilkadziesiąt, jak
kilkanaście to jeszcze nic się nie dzieje ale jak kilkadziesiąt i pomnożymy to razy wielu, wiele
instytucji, to już jest dla skarbniczki duży problem, więc szanowni państwo nie zgadzam się
z tą ustawą o finansach samorządu i o finansach państwa, powinno to być uczciwiej
podzielone, ja rozumiem, że większy musi dostać więcej ale nie aż tyle. Nie aż tyle bo inaczej
nasza młodzież z tych miasteczek mimo że jesteśmy blisko poucieka nam do tych miast bo
tam jest rozwój, bo pieniądz daje rozwój, daje nowe obiekty, nowe żłobki, nowe przedszkola,
nowe place zabaw, daje nowe instytucje, miejsca pracy i kreuje przedsiębiorczość bo żeby
istniał inwestor to chce mieć drogę dojazdową, chce mieć blisko wodę i kanalizację, odbiór
ścieków, chce mieć teren wykupiony. Za te nasze marne pieniądze my nie możemy się
pozbierać z tym wszystkim. Nie możemy nie dlatego, że nie jesteśmy tutaj sami w stanie
o siebie zadbać bo często mówię, że nigdy nikt z Rzeszowa, czy z Warszawy nie przyjdzie
i nam nic nie rozwiąże, żadnego problemu, nic nie zrobi, jeśli my sami sobie coś nie
wymyślimy, nie wychodzimy, nie wydeptamy i nie zrobimy. Tyle tylko, że domagamy się
uczciwości. Jeśli się tak mówi dużo o tym zrównoważonym rozwoju to ja się domagam, że
wyłóżmy karty na stół i pokażmy jak to jest, bo to nie jest prawdą, to jest kontynuowanie tego
co było, dla mnie absolutnie. Tak jak Wysoka Rado ja nie zgadzam się i to mówię czasami na
spotkaniach z polityką społeczną państwa, które mówi jest świetnie bo daliśmy 500+, bardzo
dobrze ja to chwalę i powiem tak, to jest bardzo dobra, fajna decyzja, że ten rząd się na to
zdecydował ale nie mówmy, że to już jest wszystko bo ja się z tym nie zgadzam - idą takie
czasy, że musimy podjąć wyzwanie starzejącego się społeczeństwa, że musimy budować
i rozwijać zakłady opiekuńczo lecznicze, oddziały geriatryczne, że musimy w szkołach przede
wszystkim w średnich ale i w podstawowych w tych starszych klasach mieć pieniądze na
psychologów, na pedagogów, bo jeżeli tego nie będzie to ta młodzież sama z sobą nie
poradzi. Jest tak wiele małżeństw rozbitych, tak wiele patologicznych rodzin, jest tak wiele
problemów wśród młodzieży, że nauczyciele tego nie ogarniają, nie są do tego przygotowani,
nie mają czasu. Musi być ta pomoc. A my musimy do subwencji oświatowej dołożyć 40%.
40% kiedy ludzie, nasi mieszkańcy, nasi wyborcy domagają się drogi do domu bo w 21 wieku
mają rację, że do każdego domu chcą dojechać drogą asfaltową, chcą bezpieczeństwa dla
swoich dzieci i swoich starszych rodziców, lampy oświetleniowej i chodnika bo to ich
w części zabezpiecza przed dzisiaj karkołomną jazdą młodych bo i tacy są, bo wiecie, że te
wyzwania to między innymi te proszki albo wąchają albo zażywają, później różnie się
zachowują bo nie ma kto nimi się zająć, nie ma stosownych fachowców bo nie ma na to
pieniędzy. Ja nie mówię, że nie ma ludzi wykształconych tylko trzeba za to zapłacić, trzeba
zapłacić instruktorom sportu, trzeba zapłacić instruktorom kultury żeby w wieku klasy
drugiej, trzeciej zainteresować, zająć i rozwijać ich zainteresowania a nie puścić wolnych,
nieprzygotowanych do tego żywiołu w wieku szesnastu, siedemnastu, osiemnastu lat bo sobie
sami nie radzą, więc chociaż wtedy psycholog. Proszę wybaczyć, że się rozgadałem ale to
mówię na podstawie trochę irytujących wypowiedzi różnych przedstawicieli państwa jeśli
chodzi o ordynację wyborczą; teraz będzie wspaniale bo będzie przezroczyście, będzie
transparentnie, będzie dobrze a tak nie jest bo zabiera się nam tą reprezentatywność, którą
mieliśmy w gminach; każda wieś swojego radnego i każdy radny nazwisko i pracuje na swoje
nazwisko a nie na partię, nie na logo i wkurzam się jak widzę takie porównywalne budżety bo
ktoś mi powie, że ty burmistrz i ta twoja Rada jesteście niezaradni, nie macie powiedzmy
dobrych intencji żeby zrobić to co my oczekujemy a tam w Rzeszowie popatrz, a tam
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w Dębicy. Nie ma zgody na taki podział środków finansowych i nie ma zgody na taką ustawę
i o tym trzeba mówić i staram się aby w każdej gminie ci, którzy to widzą, porównują, żeby
o tym mówili i może to również wstrząśnie decydentami, choćby posłami by irytowali rząd na
posiedzeniach stosownych komisji i w stosownych gremiach formacji tych rządzących i tych
opozycyjnych. Wysoka Rado, na tym etapie tyle, nie chcę rozwijać projektu budżetu bo
przyjdzie czas na komisje, ale zapraszam zaglądnijmy, możemy oczywiście ten projekt
budżetu poprawiać, tylko zawsze musimy pamiętać, że pani skarbnik wraz z kierownikiem
referatu podatkowego wyliczyli, że tej kasy jest tyle, jak wyliczyli, to nie ja to wyliczam, nie
ja o tym decyduję bo decydujecie wy państwo podejmując uchwałę o blokowaniu złe słowo,
zamrożeniu podatków, sam wyszłem z taką propozycją i na to się godzę i z subwencją taką
jaką mamy. Zatem mamy tyle pieniędzy ile mamy i możemy tylko drugą stronę przestawiać,
stronę wydatkową, wcale nie musi być tak jak tam jest zaproponowane, to jest propozycja,
o tym rozmawiajmy na komisjach po to aby na sesji przed świętami przyjąć ten budżet i od 1
stycznia do roboty. Co nie znaczy, że już teraz w grudniu pod niektóre niepodważalne
projekty nie możemy ogłaszać przetargu bo tak stanowi prawo. I na przykład jeden przetarg
został już zrealizowany, przeprowadzony, on był trochę na ten rok ale z uwagi, z upływem
czasu to się przesuwa na realizację przyszłego roku czyli podłoga zadaszona częścią domu,
nazwijmy go też domem takim kultury bo to nie jest tylko OSP na Granicach, koszt o ile
pamiętam 250 000 i ta pozycja jest już jakby po przetargu i do realizacji w ramach budżetu
i pewnie chciałbym jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na budowę stanu surowego tej szkoły
dzisiaj oglądanej w Brzezówce i pewnie czas nam na więcej nie pozwoli bo moglibyśmy
jeszcze jakiś przetarg otwierać a oczywiście projekt budżetu na to pozwala bo na pewno
trzeba będzie szybciej uruchomić przetargi drogowe i niektóre kubaturowe z powodu cen,
które zwyżkują w sytuacji kiedy różne firmy przystępujące do przetargu mają zamknięte
portfele. Jeśli na poziomie kwietnia firma drogowa czy firma budowlana ma już mniej więcej
zamknięty portfel zamówień na cały rok, to przystępuje do przetargu, jeśli przystąpi, ale
narzuca już zysk 20% i wyższy na zasadzie jeśli wygramy to spróbujmy to zrealizować. Więc
będziemy chcieli jak najszybciej przygotowywać się do przetargu żeby jeszcze łapać firmy
jak się to mówi na wykroku czyli na przygotowaniu tego swojego pakietu zamówień na
przyszły rok. Stąd będę bardzo prosił abyśmy już w tygodniu pracowali w komisjach nad
projektem budżetu i będę prosił abyśmy przed świętami ten projekt budżetu próbowali
uchwalić, ważne jest tylko żeby zdążyć z uzyskaniem opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej bo ona jest nieodzowna do uchwalenia budżetu. Wysoka Rado, jeśli będą
pytania w interpelacjach czy jakieś wnioski to jeszcze wtedy ewentualnie odniosę się.
Dziękuję.
6.
Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, zanim przejdziemy do tego punktu gdzie oddam wam
głos, w nawiązaniu do informacji z poprzedniej sesji o oświadczeniach majątkowych
uzupełniam, że w dniu 2 listopada wpłynęła informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Dębicy, który przekazuje informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników
samorządowych i informuje, że burmistrz Ropczyc złożył w tutejszym organie podatkowym 2
oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych według stanu na 31 grudnia 2016 r. –
w wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości w tych
oświadczeniach. Wysoka Rado, w nawiązaniu do wspomnianych przez Burmistrza
w wystąpieniu, w dniach 29 listopada do 1 grudnia odbędą się posiedzenia komisji stałych,
których tematem będzie zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok. Zaproszenia w formie
zbiorowego harmonogramu otrzymali panie i panowie radni – przed sesją. Przewodniczący
Komisji zapraszają do udziału w tych posiedzeniach.
Brak zgłoszeń radnych w ramach punktu interpelacje i zapytania.
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7.
Przewodniczący Rady zamknął 45 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.
Protokolanci:
Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej,
Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej.
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