Protokół Nr XLVI / 17
z XLVI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 22 grudnia 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 – p. Józef Misiura.
Czas trwania sesji: ok. 13.25 – 16.05. Otwarcie sesji zostało poprzedzone: wręczeniem Radzie
Miejskiej w Ropczycach – radnym oraz pozostałym uczestnikom sesji Betlejemskiego Światła
Pokoju przez harcerzy ZHP ze szkoły w Lubzinie, życzenia świąteczne złożyła p. Genowefa
Zygmunt oraz okolicznościowym występem z kolędami Zespołu Muzycznego ze Szkoły
Podstawowej w Małej.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:
1.
Przewodniczący Rady – Otworzył 46 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Powitał uczestników
sesji. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.
Podziękował zespołowi muzycznemu ze szkoły w Małej za występ oraz harcerzom za
przekazanie światła pokoju.
2.
Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.
Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Wysoka
Rado! Mam prośbę o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów. Proszę o zgodę
na wycofanie projektu w porządku obrad 4.4.. Punkt dotyczący zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. Myśmy chcieli zabezpieczyć spłatę wszystkich zobowiązań z uwagi na
brak wpływu środków finansowych z Unii Europejskiej z Urzędu Marszałkowskiego i
uważaliśmy, że chyba będziemy musieli w końcówce roku zaciągnąć 2-milionowy kredyt.
Jednak okazało się w ostatnich dniach tego tygodnia gdy już projekt poszedł, że udało się część
pieniędzy jednak odzyskać, które miały wpłynąć trochę później, w przyszłym roku, jak również
i w ostatnich dniach były zwiększone dochody więc możemy zrezygnować z kredytu
długoterminowego. Długoterminowy to znaczy przekraczający 1-go stycznia bo nawet
gdybyśmy go spłacili pod koniec stycznia, nazywa się długoterminowy. Więc rezygnujemy z
tego kredytu i proszę o zgodę na wycofanie projektu 4.4.. W konsekwencji też wycofanie
projektu 4.6. – on dotyczy prognozy finansowej – efekt kredytu. Jeżeli wycofamy 4.4. i 4.6. to
wprowadzamy projekt 4.6., poprawkę projektu 4.5. zmiany w budżecie gminy i nowe
oznaczenie po wycofaniu. W punkcie 5-tym są zmiany mniej istotne, ale dotyczą na przykład
wycofania 100 tysięcy zł z zakupu samochodu w Lubzinie czyli pozostaje kwota 100 tysięcy a
drugie 100 tysięcy – pomniejszamy obniżenie środków na wykup gruntów; obniżyliśmy o 100
tysięcy więc wycofujemy obniżenie o 100 tysięcy i pozostaje wycofanie o 50 tysięcy. I w dziale
oświaty było wycofanie, w stosunku do pierwotnego projektu budżetu teraz będzie 150 tysięcy.
I też wycofujemy z tego projektu punkt 5 – zapisy o deficycie, o tych 2 milionach zł kredytu, z
którego to wycofujemy się poprzez wycofanie tych dwóch punktów. Również punkt 6-ty, który
dotyczy wieloletniej prognozy finansowej byłby dostosowany do zmian zapisów budżetu. To
Wysoka Rado wszystko macie, a pani skarbnik będzie nam o tym mówiła. Inaczej mówiąc
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ostatni tydzień spowodował znaczącą poprawę naszej sytuacji budżetowej, możemy się więc z
tych trudnych momentów związanych z ratowaniem się, wycofać. I wprowadzamy nową
uchwałę – dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2017 czyli w bieżącym roku, a wydatki na 2019
rok. Chodzi o wprowadzenie do realizacji programu w zakresie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, program europejski, nazywa się Wśród swoich w gminie Ropczyce,
otrzymujemy dotację w wysokości 85% zadania czyli 102 tysiące, 12 tysięcy czyli 10% to jest
budżet państwa, my 5%. I ten program moglibyśmy rozpocząć, po podjęciu uchwały przez
Wysoką Radę, w 2018 roku do 2019 roku, wydatki bieżące.
Przewodniczący Rady p. Józef Misiura poinformował, że w dniu dzisiejszym Wysoka Rada,
otrzymuje zawiadomienie i porządek obrad 47 sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 29
grudnia, w piątek o godzinie 13-tej, tak więc zaprasza na ostatnią sesję 2017 roku, 29 grudnia,
godz. 13-ta.
Przewodniczący Rady p. Józef Misiura – Wysoka Rado! Do dzisiejszego porządku zgłaszam
prośbę o przyjęcie korekt pisarskich w tytułach uchwał i ich ujednolicenie; projekty 4.9. i 4.10.,
po zmianie numeracji, ma być: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, projekt 4.5. ma być z dnia
22 grudnia 2017 r. i na 2017 rok.
Głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad i nad porządkiem obrad w całości, po
zmianach: W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za 20 głosów, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za 20 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z 45 sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.uchylenia Uchwały Nr XXXII/300/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia
2016 r. w sprawie wniesienia wkładu do spółki, Uchwały Nr XXXV/329/17 Rady Miejskiej w
Ropczycach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach oraz Uchwały Nr XLV/444/17 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego
do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach,
4.2.uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 maja
2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych
na 2018 rok,
4.3.uchylenia Uchwały Nr XXXII/298/16 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego,
4.4.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok,
4.5.zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na 2019 rok,
4.6.wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Ropczycach,
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4.7.wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w
Ropczycach,
4.8.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
4.9.udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację
zadania publicznego,
4.10.udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację
zadania publicznego,
4.11.udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
5.Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2018 rok i głosowanie dotyczące projektu
uchwały w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2018 rok:
5.1.odczytanie projektu uchwały budżetowej,
5.2.przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji
Rewizyjnej,
5.3.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały budżetowej,
5.4.przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
5.5.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5.6.głosowanie.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ropczyce i głosowanie.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1.dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
7.2.przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami
powiatowymi,
7.3.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Ropczyce na 2018 r.,
7.4.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok
2018,
7.5.ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę
Ropczyce,
7.6. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
8.Plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
9.Sprawozdanie Burmistrza Ropczyc z działalności w 2017 roku.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Zamknięcie sesji.
3.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 45 sesji Rady. Uwagi nie zostały
zgłoszone. Protokół został przyjęty, przy: za 20 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
4.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie dzisiejsze projekty uchwał podlegają
głosowaniu jawnemu, poprzez podniesienie ręki. Przypomniał to, w celu zgodności ze statutem
gminy.
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Przekazał do zapoznania się Wysokiej Radzie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie budżetu i o prognozie finansowej. Poprosił o przeglądnięcie jednej i drugiej opinii,
w dalszej kolejności rada będzie pracować nad przyjęciem budżetu. Poprosił radnych
o zapoznanie się z tymi opiniami.
4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/300/16 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu do spółki,
Uchwały Nr XXXV/329/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie
wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Ropczycach oraz Uchwały Nr XLV/444/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27
listopada 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w Ropczycach – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Wysoka Rado, projekt dotyczy uchylenia uchwał, które dotyczą wniesienia wkładu pieniężnego
do spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego a mianowicie uchylenie uchwały
XXXII/300 Rady Miejskiej w Ropczycach z 19 grudnia 2016 r., uchylenie uchwały XXXV/329
z 27 lutego 2017 r. oraz uchylenie uchwały XLV/444 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Łącznie
trzy uchwały opiewały na 450 000 zł jako wkład wniesiony do spółki. W związku z tym, że
w 2017 roku nie ma konieczności przekazania dla spółki tych środków finansowych uchwały
te zostają uchylone i uchwała taka będzie zabezpieczeniem do budżetu 2018 roku.
Radny pan Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna na dzisiejszą sesję ogółem przeanalizowała i zaopiniowała 14 projektów uchwał
oraz projekt budżetu gminy na 2018 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej. Opinia na
temat projektu budżetu i prognozy finansowej zostanie przedstawiona podczas omawiania tych
punktów a obecnie poinformował Wysoką Radę, że wszystkie projekty uchwał wymienione
w punkcie 4 porządku obrad uzyskały opinię pozytywną, są to projekty tzw. okołobudżetowe
dotyczące 2018 roku i projekty budżetowo-finansowe dotyczące gospodarki finansowej gminy
bieżącego roku.
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/300/16 Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu do spółki, Uchwały Nr XXXV/329/17
Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu
pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach oraz Uchwały
Nr XLV/444/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia
wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach została
podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/367/17 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017
roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy uchylenia uchwały XXXVIII/367/ Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22
maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków
inwestycyjnych na rok 2018. Uchwała uchylająca dotyczyła zabezpieczenia w budżecie 2018
roku środków w wysokości 6 500 000 zł na zadanie pod nazwą Projektowanie i budowa hali
sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Ropczycach. W związku z tym, że uchwała
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zabezpieczająca na prowadzenie zadania w wyniku ewentualnego uzyskania dofinansowania
nie została zrealizowana i w planie budżetu na 2018 rok środki są przewidziane tylko
w wysokości 100 000 zł to uchwała ta traci moc prawną.
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków
inwestycyjnych na 2018 rok została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących
się – 0.
4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/298/16 Rady
Miejskiej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy uchylenia Uchwały Nr XXXII/298/16 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2016
r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
Uchwała ta udzielała pomocy Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie
opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego
o nazwie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa polegająca
na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Łączki Kucharskie w wysokości 50 000 zł.
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/298/16 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia
2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.4. 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. Łącznie z autopoprawką jaka
została przedstawiona państwu postanawia się o zabezpieczeniu, zwiększeniu dochodów
budżetu w 2017 roku o kwotę 35 441 zł. Środki zwiększone są w wyniku zwiększenia przez
ministerstwo rozwoju i finansów rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta ma
być przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.
W tabeli nr 1 według klasyfikacji jest zwiększenie dochodów. Tabela nr 2 dotycząca
zwiększenia wydatków jest wskazaniem klasyfikacji budżetowej w jakiej wydatki zostaną
poniesione. Projekt uchwały dotyczy również przesunięcia planowanych wydatków
budżetowych między klasyfikacją o kwotę 500 587 zł. Są to przede wszystkim przesunięcia
realizacji budżetu praktycznie już za prawie 12 miesięcy dotyczące realizacji zadań przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przez zespół oświaty oraz zmniejszenie
udziałów wniesienia wkładu pieniężnego 450 000 zł z TBS-u jaki był planowany po części
urzędu i przeniesienie na poszczególne wydatki w ramach planu działalności Urzędu
Miejskiego.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok została podjęta przy: za –
20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku
w zakresie wydatków bieżących na 2019 rok – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
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Projekt dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na
2019. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie 2019 roku środków finansowych w łącznej
kwocie 120 595,95 zł na realizację projektu współfinansowanego w ramach RPO na lata 20142020 pod nazwą Wśród swoich - wsparcie w Gminie Ropczyce. Projekt jest realizowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Źródłem pokrycia zobowiązań w 2019 roku
będą środki z dofinansowania Unii Europejskiej w wysokości 85% jest to kwota 102 891, 11
zł, środki z budżetu państwa w wysokości 10 % tj. 12 104, 84 zł oraz z dochodów własnych
z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, prawnych w wysokości 5 600 zł.
Projekt uchwały upoważnia burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie
wydatków bieżących. Jest to uchwała, która jest konieczna do podjęcia, gdyż w ostatnich dniach
doszła informacja, że aby podpisać umowę na realizację tego zadania, którą Wojewódzki Urząd
Pracy chce podpisać 29 grudnia, taka uchwała jest nieodzowna. Wydatki 2018 roku są już
wprowadzone w projekcie budżetu jaki mieli państwo wcześniej złożony.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków bieżących na
2019 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Ropczycach. Wyraża się zgodę na wniesienie przez gminę Ropczyce do spółki
wkładów pieniężnych w następujących latach: w 2018 roku w kwocie 500 000 zł w zamian za
objęcie 1200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w 2019 roku w kwocie 1 000 000
zł w zamian za objęcie 2 000 udziałów o wartości 500 zł każdy oraz w 2020 roku w kwocie
1 000 000 zł w zamian za objęcie 2 000 udziałów o wartości 500 zł. Wyrażenie zgody
konieczne jest w celu zabezpieczenia finansowania i realizacji projektu pod nazwą Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach. Projekt ten jest
planowany do sfinansowania zewnętrznymi źródłami finansowania w postaci dotacji
z Funduszu Spójność i kredytu inwestycyjnego oraz nadwyżką finansową spółki. Wkład własny
jeżeli chodzi o podwyższenie wkładu pieniężnego zostanie pokryty z dochodów gminy
Ropczyce z udziału podatku od nieruchomości w poszczególnych latach.
Uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Ropczycach została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach – Skarbnik Gminy – pani Beata
Malec.
Projekt uchwały dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Ropczycach. Projekt uchwały wyraża zgodę na wniesienie w 2018 roku wkładu
pieniężnego w wysokości 450 000 zł na podwyższenie kapitału założycielskiego w zamian za
objęcie w spółce 900 udziałów po 500 zł każdy czyli w łącznej wartości 450 000 zł. Źródłem
pokrycia wkładu będą dochody z podatku od nieruchomości. Jest to uchwała dotycząca 2018
roku, dotycząca uchwał, które wcześniej zostały uchylone w związku z niezrealizowanym
zadaniem w 2017 roku.
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Radny pan Jan Rydzik – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Za chwilę
będziemy głosować nad tą uchwałą o wniesieniu do tej spółki 450 000 zł. Dobrze, że te
pieniądze się znajdą w spółce bo mieszkania są potrzebne, żeby ktoś miał gdzie mieszkać. Mam
pytanie, czy już zostały wniesione wkłady pieniężne bo miały być do 15 grudnia od tych
mieszkańców, którzy chcieli zamieszkać w tych budynkach i jaka jest liczba obsadzonych
mieszkań, czy jest to już sfinansowane czy nie.
Pan Wiesław Rygiel – Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach - Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Informuję, że na dzisiaj jest podpisanych
19 umów, mieszkań jest łącznie 24 to oznacza, że jest jeszcze 5 mieszkań na które nie mamy
podpisanych umów. Z grona tych 19 osób, które podpisały umowy na 15 wpłaciło 18 osób,
jeszcze jedna osoba dokona płatności do końca tego roku, przynajmniej tak to wynika z umowy.
Jest jeszcze 5 mieszkań na które składamy oferty i oczekujemy na chętnych, chętnie
podpiszemy takie umowy na uzyskanie mieszkań za 16 miesięcy, w połowie 2019 roku.
Uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Ropczycach została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących
się – 0.
4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Wysoka Rado, projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RopczyckoSędziszowskiego. Postanawia się udzielić w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w kwocie 26 660 zł na realizację zadania
w zakresie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących
dotyczących wydatków rehabilitacji zawodowej i społecznej tzw. Warsztaty Terapii Zajęciowej
dla mieszkańców z terenu gminy Ropczyce. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy
pomiędzy Gminą Ropczyce a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik Gminy – pani
Beata Malec.
Projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
na realizację zadania publicznego. Postanawia się udzielić w 2018 roku pomocy finansowej na
zadanie publiczne pod nazwą Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - RopczyceWiśniowa w miejscowościach Ropczyce osiedle Chechły - Okonin w wysokości 230 000 zł.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 20 głosów,
przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
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4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – Skarbnik
Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy również udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km w miejscowości Łączki
Kucharskie w wysokości 200 000 zł. Pomoc finansowa będzie udzielona w 2018 roku.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego została podjęta przy: za – 20 głosów,
przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego – Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Postanawia się udzielić takiej pomocy w 2018 roku w formie opracowania i przekazania
dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla
pieszych w miejscowości Łączki Kucharskie w wysokości 30 000 zł.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

5. (5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.)
Przewodniczący Rady p. Józef Misiura poinformował, że części składowe tego punktu
porządku obrad wynikają z uchwały Rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej, że w pierwszej kolejności oddaje głos panu burmistrzowi i pani skarbnik na temat
projektu uchwały budżetowej, następnie prosi przewodniczących wszystkich komisji stałych
czyli zdrowia i porządku publicznego, oświaty, kultury i sportu, gospodarki komunalnej oraz
rozwoju gospodarczego, rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego, na końcu Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji o
projekcie budżetu oraz, że po tych opiniach pani skarbnik lub pan burmistrz odniesie się do
opinii RIO o projekcie budżetu i stanowiska do tej opinii i opinii Komisji Rady, jeżeli nie
zostało to ujęte we wcześniejszych wystąpieniach.
Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Wysoka
Rado! Chciałbym kilka zdań powiedzieć na temat projektu, który jest przed nami, projektu
budżetu dotyczącego 2018 roku. To jest pewnie jak zawsze, w każdym roku najważniejszy
dokument dla samorządu, każdego szczebla samorządu. Ten dokument liczy jak państwo
widzicie 75 stron, więc jest to taka dobra praca magisterska. Jak powstawał dokument pod
nazwą budżet, projekt budżetu. Jak zawsze przedstawiamy projekt budżetu w terminie do 15
listopada do dyspozycji Wysokiej Rady, do wiadomości, przedkładamy go również instytucji
nadzorującej pod względem finansowym jednostki samorządowe czyli Regionalnej Izby
Obrachunkowej i konsultujemy. Te konsultacje, w tym roku odbywały się tak jak i tradycyjnie
przez całą kadencję, mieliśmy szereg spotkań w każdej miejscowości czy w każdym sołectwie,
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w każdym osiedlu, te zebrania z mieszkańcami, oczywiście z tymi, którzy chcieli przyjść na te
spotkania, związane były oczywiście z dyskusją, w początkowej, pierwszej fazie, dotyczącą
podatków, które chcemy ustalić na 2018 rok i które są podstawą dochodów własnych, w drugiej
części, po uchwaleniu już tych podatków to już tylko informowałem obecnych mieszkańców z
naszych sołectw i osiedli, że podatki nie podnosimy, kolejny czyli czwarty rok w tej kadencji
bez podwyżki podatków i rozmawialiśmy o wydatkach budżetowych na przyszły rok czyli o
tym co interesuje naszych mieszkańców, co oni w dyskusji uważają za ważne, za najważniejsze.
Również jako burmistrz przedstawiałem propozycje, które wynikają z projektu budżetu i w
dyskusji, w tak zwanej opinii oczekiwałem oceny czy też propozycji być może trochę innych
niż zawarte w ogólności w projekcie budżetu przedłożonym jak powiedziałem 15 listopada.
Następnie odbywały się jak zawsze zgodnie z procedurą oceny tego projektu budżetu przez
komisje, przez poszczególne komisje, tutaj dwukrotnie na tej sali w gronie radnych
rozmawialiśmy dość szczegółowo o poszczególnych zadaniach kompetencyjnych odnoszących
się do kompetencji stałej komisji Rady, z tych wszystkich szanowni państwo dyskusji, w
szczególności na Radzie wyszły nowe, dodatkowe propozycje, które zostały przedstawione
jako autopoprawki do projektu budżetu, któreście otrzymali 7 dni temu, a dziś jeszcze te dwie
też takie małe poprawki, można by powiedzieć techniczne aczkolwiek odnoszące się do
finansów. Jaki to jest budżet, czas przyszedł powiedzieć co mamy przed sobą. Otóż szanowni
państwo mamy budżet, który mówi, że w roku przyszłym mamy wyliczone dochody dla całego
miasta i gminy z podatków własnych, z subwencji, z dotacji i na dzień dzisiejszy podpisanych
umów dotacyjnych z różnych środków, przede wszystkim ze środków europejskich czy to z
Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy czyli z polityki
społecznej i ten budżet wynosi w sumie 120 170 000, po poprawce bo w projekcie budżetu
mamy 119 220 000 z autopoprawki wynika, że o 950 000 ten budżet zwiększamy. Szanowni
państwo, rok temu dokładnie gdyśmy uchwalali budżet na bieżący rok 2017, uchwalaliśmy, że
budżet wtedy wynosi 110 410 000, a więc w ciągu jednego roku, widzimy że rok do roku przy
uchwalaniu jest to bez mała 10 milionów więcej dochodów, ten budżet 120-milionowy zakłada,
że nie będzie deficytu. Oczywiście tutaj jest mowa o tym, że tyle ile pożyczymy tyle oddamy
czyli zakładamy wstępnie, że zadłużać budżetu w 2018 nie będziemy ale ja powiem też, że
oczywiście taką cichą intencją jest, jeżeli nie weszlibyśmy w bardzo kosztowne inwestycje przy
udziale środków europejskich - typu kanalizacja, za wcześnie, spodziewam się, że wyjdziemy
tylko, że wyjdziemy dość późno w jesieni i że większych pieniędzy po naszej stronie nie będzie
trzeba albo w ogóle, albo to będzie niewielkie zaangażowanie ale mogę się mylić bo być może
akurat w tej dziedzinie Urząd Marszałkowski, zespoły powołane do oceny wniosku złożonego
również przez naszą gminę w zakresie pozyskania środków finansowych tak przyśpieszą, że
będzie może potrzeba uruchomienia większych środków i rozpoczęcia znacznie wcześniej
realizacji tej kanalizacji. Ja też Wysoka Rado liczę się z tym, że być może będzie też taka
zmiana w budżecie w miesiącu lutym, że na przykład, że z uwagi, że nikt nie zgłosi się do
pierwszego przetargu inwestycyjnego, dużego, który ogłaszamy w pierwszych dniach stycznia
na zadaszenie trybun, że nikt się nie zgłosi albo, że oferta kwotowa będzie przekraczała
znacząco nasze założenia wynikające ze specyfikacji przetargowej i być może, że unieważnimy
ten przetarg a jednak zdecydujemy się po dalszych negocjacjach środowiskowych, po ocenie
naszych możliwości przystąpić w przyszłym roku 2018 do budowy hali sportowowidowiskowej bo od budowy tej hali nie odstępujemy, przesuwamy jakby licząc, że najpierw
spróbujmy zakontraktować dotacje a później bierzmy się za budowę ale też ten budżet póki co,
póki prawo pozwala jest elastyczny i mogą zaistnieć też takie propozycje. Jeżeli one by miały
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zaistnieć to najlepiej w miesiącu lutym, później już jest za późno, gdyby się decydować jednak
na większe nakłady na budowę tej hali sportowo-widowiskowej to absolutnie musielibyśmy
rozpocząć fizycznie budowę z końcem czerwca żeby w okresie wakacyjnym zrobić to co jest
najgorszego. Wysoka Rado, a więc jak powiedziałem jest tu kotwica taka w tym budżecie, że
nie zadłużamy, oddajemy tyle ile pożyczamy ale gdyby wszystko dobrze się składało to być
może byłoby dobrze chociaż jeden milion na koniec przyszłego roku, może nawet nie na sam
koniec tylko na koniec naszej kadencji, która normalnie się powinna skończyć 11 listopada ale
trzeba się liczyć z tym, że koniec kadencji będzie i 3 tygodnie wcześniej żeby druga tura
wyborów odbyła się przed 11 listopada, że pomniejszymy nasze zadłużenie o jeden milion. To
nie jest wielkie zadłużenie, przypominam, że przez cały 2017 rok, czyli bieżący rok, w związku
z tym, że z tej propozycji żeśmy się wycofali, nie zadłużyliśmy gminę w tym roku ani o
złotówkę. Było rok temu chyba 22 309 000 długu to tyle jest, później będę dość szczegółowo
o tym mówił. Więc Wysoka Rado, na inwestycje w tym projekcie budżetu proponujemy kwotę
18 690 000 i jest to w granicach między 15 a 16%. To nie jest mało ale liczymy, że ten rok 2018
jeżeli chodzi o inwestycje powinien być lepszy niż bieżący, liczymy się, ze zwiększonymi
środkami inwestycyjnymi pozyskanymi ze środków europejskich, liczę nawet na wspomnianą
wcześniej dotację na budowę kanalizacji a jeżeli ona będzie to ona może być wielomilionowa
bo liczymy na 10 milionów dotacji, ale gdyby to nie było 10 a siedem, osiem to też jest to
znaczący wzrost inwestycji, oczywiście nie na jeden rok tylko rozłożony w czasie. Wysoka
Rado, ten budżet oprócz inwestycji jest naprawdę budżetem prospołecznym. Proszę zauważyć,
że największym wydatkiem będzie wydatek na szeroko rozumianą politykę społeczną w tym
główny wydatek to gminny ośrodek pomocy społecznej i wszystkie elementy wsparcia rodzin,
osób, dzieci, które ma w kompetencji nasz gminny ośrodek pomocy społecznej, to jest ponad
34 miliony złotych. Z tego 120-milionowego budżetu 34,5 miliona na dziś idzie na szeroko
rozumianą pomoc społeczną z tego 22 miliony z małym hakiem to jest świadczenie 500+, ale
22 a 34 z hakiem to jest znacząca kwota. Bez mała tyle samo wydamy na opiekę, edukację i
wychowanie młodzieży poprzez ten system oświatowy od żłobka przez przedszkole do
wygaszanego gimnazjum, to jest 4 000 dzieci i to jest prawie równorzędny co do wielkości
budżet. I Wysoka Rado ja powiem tak, oczekiwaniem naszych mieszkańców, naszych
podatników jest by jak najwięcej pieniędzy z ich podatków bo każdemu z nas i każdemu
obywatelowi miasta i gminy wydaje się, że budżet to tak naprawdę składa się głównie z jego
podatków, to oczywiście nie jest prawdą bo nasze podatki niezmienne i myśmy się sami na tej
sali zgadzali, że przy niskiej inflacji, przy niskich płacach jakie są na Podkarpaciu, nie
podwyższajmy podatków, starajmy się raczej oszczędzać i zdobywać środki finansowe z
subwencji i dotacji to Wysoka Rado, trzeba powiedzieć, że subwencje i dotacje są
zdecydowanie przeważające tu udział dochodów własnych jest 20 parę procent. Zatem
subwencje i dotacje muszą pójść dokładnie na taki cel na jaki są przeznaczone. Ten budżet jest
prospołeczny bo oprócz szkół, które wydatki mają znaczące, powiedziałbym, że pewnie wyższe
niż taki przeciętny standard wydatków na jednego ucznia czy w przedszkolu czy w szkole
podstawowej na Podkarpaciu bo mamy parę projektów i programów, które realizujemy. Bez
mała co druga nasza szkoła ma stołówkę, własną kuchnię, każda prawie szkoła ma świetlicę co
generuje znaczące koszty, mamy parę innych programów, które państwo znacie; wozimy dzieci
na basen, dwie klasy, więc duża akcja, finansujemy dowóz i oczywiście finansujemy
dofinansowanie na basenie bo są bezpłatne bilety, mamy gabinety stomatologiczne, mamy
wiele zajęć pozalekcyjnych, z których wykluwają się talenty jak chociażby dzisiaj zespół
muzyczny z Małej ale takich zespołów jest wiele, może nie konkretnie takich muzycznych ale
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artystycznych powiedziałbym, szersze słowo bo i teatralne i poetyckie i muzyczne też. Mamy
wiele w naszych szkołach klubów sportowych, dzisiaj też przed sesją, tuż przed sesją, był duży
zespół u mnie z Niedźwiady Dolnej z życzeniami, młodzież pod kierunkiem pana nauczyciela,
którzy przy okazji pochwalili się swoimi osiągnięciami w zakresie IV ligi tenisa stołowego i
też młodzieżowego zespołu piłki nożnej żeńskiego, męskiego, ja mogę to mnożyć bo każdej
szkole bym przypisał znaczącą pracę pozalekcyjną związaną z zajęciami dydaktycznymi i
wychowawczymi, artystycznymi, sportowymi. Również dzisiaj miałem okazję być na
tradycyjnych jasełkach, przedstawienie muzyczne w klimacie oczywiście wigilii
Bożonarodzeniowej, szkoła nr 5 czyli górka i też fantastyczny program, który zaprosiłem na
spotkanie samorządowe 21, na to spotkanie raz jeszcze wszystkich państwa radnych jak tu
jesteśmy, sołtysów, przewodniczących zaproszę i zaprosimy też indywidualnymi
zaproszeniami żebyśmy też tam mogli zobaczyć to widowisko muzyczne, w duchu i w
atmosferze Bożonarodzeniowej ale fantastycznie przygotowane i poprzez kolędy, i poprzez
pieśni, i poprzez recytacje i grę aktorską i muzyczną, więc to się wykluwa na bazie szkoły
muzycznej, która nas wiele kosztuje ale przecież 180 parę dzieci co roku w tym kontekście
czteroklasowym, sześcioklasowym rozwija swoje zainteresowania artystyczne i później efekt
tego mamy w postaci własnej takiej młodzieży wrażliwszej, młodzieży uzdolnionej muzycznie,
młodzieży która może iść na studia i pedagogiczne i wychowawcze i nawet gdzieś w pracy jako
już dorosły człowiek, jako inżynier jeśli umie zagrać na pianinie, jeśli umie zagrać na gitarze
czy na saksofonie, to poza pracą czy udział w orkiestrze dętej czy udział w jakimś innym
zespole – jest na pewno rozwijające i satysfakcjonujące. Mógłbym jeszcze wiele powiedzieć
na temat aspektu tego budżetu w kierunku takim jakby społecznym, wspomnę tu chociażby
szanowni państwo o takich ponadmilionowych wydatkach w projekcie budżetu na
stowarzyszenia. Mamy tam informację, że 776 tysięcy zł przeznaczamy, tuż po tej sesji jeśli
Wysoka Rada zatwierdzi, na konkurs wspierający stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia
kulturalne, stowarzyszenia regionalne i co roku do tego konkursu przystępuje znacząco ponad
30 do 40 stowarzyszeń, więc jest to znaczna kwota, mamy tu prawie 400 tysięcy złotych
wydatków bieżących na stowarzyszenie pod nazwą OSP, więc jak to razem połączymy to już
mamy grubo ponad milion złotych. I szanowni państwo, my w tym budżecie na przyszły rok
przewidujemy wsparcie innych samorządów, a na dzień dzisiejszy nie słyszałem aby któryś
samorząd chciał nas finansowo wesprzeć bo już w tych uchwałach okołobudżetowych, przed
chwilą podjęliście decyzję, że wspieramy na przykład samorząd województwa kwotą chyba
470 000 bo i droga czyli położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej w Okoninie
i chodnik w Łączkach i projekt techniczny. Pomagamy samorządowi po to żeby w naszej
gminie tam gdzie przebiega ta droga wojewódzka jechało się przyzwoicie a obcy
przejeżdżający nie mieli złego zdania o nas gospodarzach bo jak kto widzi drogę, jak kto widzi
chodnik to też nas tak ocenia. Proszę zauważyć, że w tym projekcie budżetu jest milion złotych
przeznaczone na chodniki, które powinny być realizowane przez zarządcę i właściciela jakim
jest powiat czyli na chodniki przy drogach powiatowych i ulicach powiatowych. My dziś u
progu nowego roku, mówimy już bardzo wyraźnie, w której miejscowości, w których
kilometrach jakie chodniki chcemy robić, jaki zakres a gdybyśmy dzisiaj zapytali właściciela,
zarząd powiatu, powiedzcie jakie chodniki, jakie kwoty przeznaczycie w przyszłym roku na
terenie miasta i gminy to jestem przekonany, że nie są w stanie odpowiedzieć, nie są jeszcze
przygotowani a przecież moglibyśmy Wysoka Rado powiedzieć niech każdy robi swoje wedle
kompetencji, niech to robi dobrze a my oceniajmy innych, inni niech też nas oceniają ale
chcemy przyśpieszyć tą infrastrukturę, tą infrastrukturę drogową, niezwykle ważną dla
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bezpieczeństwa naszych dzieci, młodzieży i w ogóle mieszkańców. Wysoka Rado, jest w tym
roku, w tym budżecie, w przyszłym roku, w projekcie budżetu też akcent większych środków
na inwestycje drogowe. Chciałbym powiedzieć, że mamy prawie pewność, że uzyskamy też
dotację państwową na przebudowę drogi naszej gminnej, ulicy Przemysłowej do samego jej
końca bo chcemy tą ulicę dalej projektować i przebudowywać i dzisiaj też mając rano spotkanie
takie kurtuazyjne z prezesem Zakładów Magnezytowych Józefem Siwcem dowiedziałem się
raz jeszcze oficjalnie, że oczywiście jest już porozumienie ugoda w kontekście tych sporów,
które wszyscy państwo znamy, ze spółką zależną, teraz już będzie to niezależne
przedsiębiorstwo i niezależne 2 podmioty. To otwiera nam drogę do tych notarialnych ustaleń
abyśmy wokół Magnezytów nieruchomość tak zwaną drogową wykupili, projektowali,
żebyśmy otworzyli 70 hektarów pomiędzy Magnezytami a torami pod inwestycje gdzie
inwestorzy stoją, czekają na nasz ruch czy uda się nam otworzyć ten teren 12-hektarowy w tym
obszarze 70 hektarów pod inwestycje. Oczywiście, że to nas będzie też kosztowało dalej, bo
jak się mówi „a” i się wprowadza inwestora to trzeba tą drogę jakoś wspólnie projektować,
później budować ale to jest szansa na rozwój Ropczyc. Nie robimy to na dziś, na tą kadencję
tylko to są już elementy różnych inwestycji z wizją do lat 5-ciu i 10-ciu i więcej bo tamtędy
też może kiedyś pójść ta droga w kierunku zjazdu z autostrady, ale przede wszystkim otwarcie
się 70 hektarów na inwestycje to jest inwestycja na przyszłość. Wysoka Rado, ja chcę
powiedzieć, że pewnie jesteśmy też jedną z nielicznych gmin tu w otoczeniu, przynajmniej w
naszym powiecie, że decydujemy się na budowę nowych szkół. Szkoła w Brzezówce jest
gotowa, w pierwszych, do przetargu i też w pierwszych dniach stycznia otworzymy przetarg,
który nas będzie kosztował około miliona by do końca tej kadencji wybudować ją w stanie
surowym zamkniętym. Więc w sytuacji kiedy wszyscy mówią Unia Europejska nie widzi
potrzeby w Polsce dofinansowywać budowy czy rozbudowy szkół, to jest prawda tych
pieniędzy w tej perspektywie finansowej nie ma, ani złotówki, w ostatnich trzech, czterech
latach państwo nasze też nie widzi możliwości dofinansowania budowy czy rozbudowy szkół.
Jest możliwość rozbudowy na przykład sali gimnastycznej czy budowy ale tylko w tej części
stricte sportowej i tylko do 30% i o to będziemy zabiegali, to w naszym przypadku kwota dotacji
możliwa około 2,5 miliona w sytuacji kiedy taka hala może kosztować dziewięć, dziesięć
milionów. Więc chciałem powiedzieć, że podejmujemy wyzwania. Na pewno i na 100%, jeśli
uchwalicie budżet, to wszystko jest przygotowane żeby ogłosić przetarg na wspomnianą
budowę szkoły w Brzezówce ale też jest możliwy jeszcze kierunek zmian, że i podejmiemy
budowę hali sportowo-widowiskowej przy szkole nr 1 bo ona tam jest potrzebna. Musimy
przyśpieszać bo inna szkoła w Witkowicach absolutnie takiej też inwestycji rozbudowującej tą
szkołę tego bardzo wymaga bo najbardziej intensywnie budownictwo mieszkaniowe właśnie
przesuwa się w kierunku tego obszaru pomiędzy Ropczycami a Sędziszowem. To będzie już
zurbanizowany obszar dwóch miast i musimy podjąć takie wyzwanie bo inaczej dzieci z naszej
gminy będą uczęszczać do szkół w Sędziszowie i to będzie trochę ze wstydem i ze stratą i ze
szkodą dla miasta i gminy Ropczyce, więc czas nie pozwala nam stać w miejscu. Wysoka Rado,
przed chwilą w tych uchwałach okołobudżetowych podjęliście decyzję, że wesprzemy
budownictwo mieszkaniowe TBS - 450 000. To też proszę to przyjąć w takich kategoriach, że
cały TBS jest własnością gminy a więc wszystko to co się wybuduje to jest nasze, gminne i
nawet gdyby było tak, że oddajemy klucze na wynajem tak potrzebny mieszkańcom i było 2
czy 3 wolne mieszkania to one są nasze, TBS jest taką jednostką, której to 450 000, w tamtym
roku daliśmy 100 do tego projektu, przeznaczyliśmy też teren, nasze spółki wybudowały tam
infrastrukturę niezbędną czyli ciepło, wodę, kanalizację, budujemy tam drogi. 2 tygodnie temu
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ukończyliśmy tą drogę, która też daje szansę rozwoju tego obszaru pod budownictwo
mieszkaniowe. Bo to jest ważny segment żeby rozwijało się budownictwo mieszkaniowe w
Ropczycach żeby ludzie mieli 3 różne formy, możliwości zdobycia mieszkania, budując własny
dom by były działki budowlane i w tym budżecie są pieniądze na dalsze uzbrojenia terenów,
dla których mamy szczegółowe plany zagospodarowania i projekty, chcemy je kończyć,
chcemy dalej kontynuować budowę tego uzbrojenia, chcemy budować bloki, chcemy żeby
deweloperzy też budowali i domy jednorodzinne i bloki ale też jest ta pośrednia forma ani nie
na sprzedaż, ani nie własny dom tylko na wynajem, dla tych którzy na dziś nie mają jeszcze
takiej możliwości aby pójść do banku i pożyczyć 200 czy 250 tysięcy. Wysoka Rado, więc
biorąc pod uwagę też, że wspieramy kwotą pól miliona złotych o czym była też wcześniej mowa
podwyższając kapitał naszej drugiej spółki PUK-u o pół miliona złotych to już macie państwo
prawie milion złotych na te inwestycje mieszkaniowe i oczyszczalni ścieków. Pół miliona
złotych idzie też na rozpoczęcie budowy wodociągu dla Łączek. Mógłbym tak wymieniać wiele
inwestycji, które są też takim akcentem prospołecznym. Bo po co to robimy, po to robimy żeby
zatrzymać ludzi, żeby budowali domy w swoim miejscu, żeby obok domu rodzinnego syn
budował dom, aby szukał pracy w Ropczycach, w Dębicy i tu w okolicy, aby drogi były coraz
lepsze, aby mieszkańcy naszych okolicznych miejscowości nie mówili, że w mieście się lepiej
żyje bo tam jest woda, kanalizacja, trotuar jak to się jeszcze na wsi mówi, chodnik, że jest
oświetlenie a u nas nie ma. Staramy się żeby na wsi było to samo. I Wysoka Rada zobaczy, że
ten nasz budżet corocznie jest budżetem zrównoważonego rozwoju, rozwoju i naszych wiosek
i miasta bo w mieście narzekają jak jestem na spotkaniach, że główne pieniądze idą na wieś,
oczywiście jak jestem na wsi to jest odwrotnie, bo niektórzy narzekają, że pieniądze idą głównie
w miasto. To jest prawda pośrodku idzie to mniej więcej uczciwie, sprawiedliwie i Wysoka
Rada doskonale wie, że nie ma tu priorytetów akcentowania tak jak jest to w polityce państwa,
że od wielu lat akcentuje się przede wszystkim rozwój i finansowo się to akcentuje i prawnie,
dużych miast a reszta jest krajem za miastem. Bardzo liczyłem, że nastąpi jakaś zmiana 2 lata
temu i w tych ostatnich 2 latach nie dopatruję i nie widzę tej zmiany, którą bardzo oczekuję i
może po tych różnych, innych zmianach ustawowych państwo podejmie systemową zmianę
ustawy o finansach samorządów terytorialnych i trochę większe pieniądze systemowo skieruje
na te małe miasteczka i gminy bo dzisiaj to kiedyś wam dałem tylko takie porównanie w
związku z uchwaleniem budżetu przez miasto Rzeszów jakie są dysproporcje liczba
mieszkańców tam i budżet i możliwości, im większe miasto to te dysproporcje są większe,
jesteśmy malutcy jeśli chodzi o finanse i mogę powiedzieć tak, że budżet państwa wspiera nas
tylko tyle ile musi i to jest dużo mniej niż powinien niż by to wynikało z innych ustaw
zobowiązujących budżet państwa do finansowania. Wysoka Rado, oczywiście jest tu dalej
wsparcie dla tych środowisk, które uważamy, że trzeba bardziej zwrócić uwagę, uwagę
organizacyjną, uwagę merytoryczną ale i finansową na środowiska słabsze, dzisiaj zaliczamy
do tych środowisk słabszych emerytów i rencistów. Wiele osób z tego kręgu ma zbyt niskie
emerytury, zbyt niskie renty, przy dzisiejszych kosztach, warto je wspierać, stąd karta senior+,
stąd też i inne nasze tutaj propozycje typu organizujmy zbiorową pomoc, kluby seniora,
program szczepień przeciw grypie. Te nowe tematy wchodzą w ten projekt budżetu, wchodzą
w autopoprawkach, mamy 25 tysięcy złotych, które kierujemy wprost na Centrum Kultury dla
wsparcia klubów seniora, mamy prawie 50 tysięcy na uruchomienie programu szczepień, mam
nadzieję, że to się uda, uzyskamy opinie i od połowy września ten program wdrożymy. I mamy
tutaj też szeroką propozycję dla tych grup poprzez wspieranie instytucjonalne jak Centrum
Kultury, jak pomoc społeczna, jak biblioteki. Wysoka Rado, kończąc chcę powiedzieć, że warto
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zagłosować za tym budżetem, że to jest budżet i rozwoju i budżet wrażliwości społecznej,
budżet, który przede wszystkim akcentuje wydatki na opiekę, wychowanie, edukację dzieci i
młodzieży tego naszego najważniejszego w przyszłości kapitału społecznego czyli tej grupy,
która jest najdroższa sercu każdego dorosłego, nas też. I jest dobrze, że w tej gminie dzieci nam
nie brakuje, że nie zwalniamy nauczycieli, doskonale państwo wiecie, że co roku zwiększamy
zatrudnienie, że co roku otwieramy nowe oddziały, jak nie szkolne bo jest a, b, c, w niektórych
klasach to nowe oddziały przedszkolne, zwiększamy liczbę miejsc w żłobkach. Ja sądzę, że to
jest dobry kierunek i że nasi podatnicy, nasi mieszkańcy to zauważają, że bardzo roztropnie
wydajemy te środki finansowe, nie przeinwestowując bo pamiętajmy, że każda nowa
inwestycja to jest też koszt. Ona niesie z sobą koszt. Każdy słup oświetleniowy to później
koszty energii, koszty konserwacji, każda nowa sala gimnastyczna czy przedszkole to są koszty
kadrowe bardzo wysokie i koszty bieżące, wszystko kosztuje. Wobec powyższego Wysoka
Rado, po analizie i po pytaniach, po informacjach pani skarbnik dotyczących opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej bardzo proszę o pozytywne rozstrzygnięcie dla budżetu, o
przegłosowanie, będziemy mieli początek stycznia spokojny, wiemy co robić jako
administracja samorządowa a równocześnie póki parlament nie zmieni ustaw odnoszących się
do finansów publicznych państwa czy finansów samorządów, takie jest życie, będziemy
przedkładali wam problemy jeśli one będą, w wyniku tych problemów będą potrzeby ze zmianą
budżetu, to będziemy zmieniać, może nie radykalnie ale w tej przestrzeni, o której mówiłem.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Przewodniczący Rady p. Józef Misiura poinformował, że otwiera dyskusję nad projektem
budżetu, spytał czy ktoś z pań lub panów radnych chce zabrać głos na temat projektu uchwały
budżetowej lub odnieść się do wystąpienia pana burmistrza.
Radny p. Jan Rydzik – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu! Ja ze swej
strony poprę ten budżet. I mam jeszcze prośbę bo na komisjach pan burmistrz obiecał, że jeśli
będzie gotowy projekt przebudowy inwestycji chodnika na górce na ulicy przy kościele świętej
Barbary to z dwustu tysięcy pieniędzy przeznaczonych na budowę chodników zrealizuje też tą
inwestycję, tak, że trzymam burmistrza za słowo, o chodnik. Jeszcze taka dygresja po świętach
będzie sesja w powiecie i jestem bardzo ciekawy jak się zachowają radni powiatowi: samorząd
i gospodarka, w poparciu projektu budżetu starostwa. Bo tak jest przeważnie z automatu, że
wszystkie uchwały, które są uchwalane, to z reguły dla nich wszystkie są niedobre, złe, tak, że
nie wiem czy opozycja jest skłonna, kiedyś jakieś uchwały poprze. Dziękuję.
Radny p. Dariusz Skórski – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Chciałbym zapytać
pana burmistrza, jak jest 19 milionów inwestycji, tak troszkę humorystycznie, dlaczego tak
mało dla mojej miejscowości, bo wychwyciłem tylko 100 tysięcy na inwestycję w postaci domu
strażaka, a samochód wykreślono 100 tysięcy. A co najbardziej istotne, wiemy wszyscy, że w
międzyczasie zmarła lokatorka przedszkola, mam pytanie czy razem z jej śmiercią też umarła
idea budowy nowego przedszkola czy jak wyremontujemy te pomieszczenia po tej pani czy jest
szansa, że w starym przedszkolu wyremontowanym, pewnie nowe nie powstanie, czy będzie
utrzymana ta kuchnia gdzie walczyli mieszkańcy o to żeby ta kuchnia była, gdzie pracują
mieszkanki mojej miejscowości. Z zazdrością patrzę na Łączki Kucharskie na budowę
kolejnych chodników, z zazdrością także na Brzezówkę gdzie pewnie powstanie szkoła i
przedszkole może. Dziękuję.
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Przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na 2018 rok przez przewodniczących
tych komisji:
Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego – przewodniczący p. Andrzej Rachwał: Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado! Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego na posiedzeniu
w dniu 30 listopada 2017 roku rozpatrzyła przedłożony przez Burmistrza Ropczyc projekt
uchwały budżetowej Gminy na rok 2018. Podczas posiedzenia Komisji Burmistrz Ropczyc
oraz Skarbnik Gminy dokonali szczegółowego omówienia planowanych dochodów i wydatków
budżetowych a następnie odbyła się dyskusja, która w głównej mierze koncentrowała się wokół
działów: 851 - ochrona zdrowia, 852 – pomoc społeczna i 855 - rodzina. W ramach dyskusji
Kierownicy: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych odnieśli
się do planu wydatków podległych im jednostek. Komisja nie wniosła propozycji zmian do
projektu uchwały budżetowej, prosząc jednocześnie o zabezpieczenie w trakcie roku
budżetowego środków finansowych na realizację opracowywanego obecnie przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt budżetu Gminy Ropczyce na 2018 rok, wraz
z poprawkami organu wykonawczego został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję.
Komisja ds. oświaty, kultury i sportu – przewodniczący p. Dariusz Mormol: Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado! Komisja ds. oświaty, kultury i sportu rozpatrywała projekt
budżetu gminy na 2018 rok ze szczególnym uwzględnieniem działów budżetu dotyczących
edukacji, kultury i sportu. W ramach procesu opiniowania, do projektu budżetu na 2018 rok
komentarz i wyjaśnienia przedłożyli burmistrz Ropczyc i skarbnik gminy, a następnie miała
miejsce dyskusja o projekcie i działach budżetu dotyczących edukacji, kultury i sportu oraz
informacje kierownictwa jednostek organizacyjnych: Centrum Kultury, Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej, Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji, Zespołu Obsługi Jednostek
Oświatowych – na temat projektów budżetów 2018 roku podległych instytucji. Komisja nie
wypracowała wniosków ogólnych ani propozycji zmian w projekcie. Natomiast na wnioski i
zapytania radnych burmistrz Ropczyc złożył wyjaśnienia. Komisja zaopiniowała projekt
budżetu gminy na 2018 rok wraz z poprawkami organu wykonawczego i w wyniku glosowania
większościowego Komisja ds. oświaty, kultury i sportu przyznaje pozytywną opinię projektowi
budżetu gminy Ropczyce na 2018 rok.
Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego – przewodniczący p. Zenon
Charchut: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Opinia z posiedzenia Komisji ds. gospodarki
komunalnej oraz rozwoju gospodarczego w dniu 29 listopada 2017 r. o projekcie budżetu
gminy Ropczyce na 2018 rok. Komisja zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2018 rok wraz
z poprawkami organu wykonawczego. Na proces opiniodawczy złożyła się część informacyjna
to jest omówienie przez Burmistrza Ropczyc i Skarbnika mechanizmów dotyczących tworzenia
projektu budżetu oraz część dyskusyjna, a więc zadawanie pytań, wyrażanie stanowisk i
wymiana poglądów. Część dyskusyjna procesu opiniodawczego skoncentrowała się przede
wszystkim na inwestycjach, modernizacjach, remontach i innych kwestiach gospodarczych. Na
sprawy zgłoszone przez poszczególnych radnych Burmistrz Ropczyc oraz Skarbnik udzielili
odpowiedzi na posiedzeniu komisji. Komisja wnioskuje do Burmistrza Ropczyc o rozważenie
przyjęcia do realizacji w trakcie roku zgłoszonych spraw w przypadku uzyskania większych
dochodów. Projekt budżetu gminy Ropczyce na 2018 rok, jednomyślnie uzyskał pozytywną
opinię Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego.
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Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego –
przewodniczący p. Jan Ździebko: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Opinia Komisji ds.
rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w sprawie projektu budżetu
Gminy Ropczyce na 2018 rok. Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 r. dokonała analizy
przedłożonego przez Burmistrza Ropczyc projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2018 rok, w
szczególności w działach: 010 - rolnictwo i łowiectwo, 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę, 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Przedstawienia głównych źródeł dochodów
i wydatków budżetowych oraz wyjaśnień do projektu dokonali Burmistrz Ropczyc oraz
Skarbnik Gminy. W trakcie dyskusji nad projektem budżetu radni zgłaszali uwagi i
spostrzeżenia dotyczące realizacji zadań w trakcie roku budżetowego, które na bieżąco były
wyjaśniane na posiedzeniu Komisji. Komisja wniosła o uwzględnienie w projekcie budżetu
kwoty 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Lubzina. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt budżetu Gminy Ropczyce na
2018 rok, wraz z poprawkami organu wykonawczego uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię
Komisji ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Komisja Rewizyjna – przewodniczący p. Stanisław Marć: Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado! Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach o projekcie budżetu gminy
Ropczyce na 2018 rok. Projekt budżetu gminy Ropczyce na 2018 rok, zawierający dane
finansowo-rzeczowe został przedłożony Radzie Miejskiej w Ropczycach - na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i następnie został poddany procedurze
opiniowania wynikającej z uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej, wraz z poprawkami zgłoszonymi przez organ wykonawczy. Projekt
budżetu został zaopiniowany pozytywnie przez komisje Rady Miejskiej, to są komisje: Komisja
ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu,
Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, Komisja
ds. zdrowia i porządku publicznego. Komisje, w tym Komisja Rewizyjna, nie zgłosiły
propozycji zmian w rozumieniu uchwały o procedurze uchwalania budżetu, natomiast
wystąpiły wnioski komisji i poszczególnych radnych dotyczące wydatków. Część wniosków
dotyczyła wydatków w przypadku wpływu wyższych dochodów budżetowych. Po dyskusjach
na posiedzeniach wymienionych Komisji stałych Burmistrz Ropczyc zgłosił poprawki. Biorąc
pod uwagę opinie komisji stałych, wszystkie wyjaśnienia organu wykonawczego – Komisja
Rewizyjna – jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Ropczyce wraz ze
zgłoszonymi autopoprawkami, na 2018 rok. Ponadto Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ropczyce.
Skarbnik p. Beata Malec – Uchwała 31 z 15 grudnia 2017 roku jest to uchwała, która
przedstawia pozytywną opinię na temat przedłożonego projektu budżetu na 2018 rok przez
Burmistrza Ropczyc w dniu 15 listopada. Projekt uchwały jest opracowany zgodnie z
wszystkimi zasadami dotyczącymi prawa finansów publicznych, uchwały Rady Miejskiej w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Został projekt opracowany zgodnie ze
szczegółowością prawną po stronie dochodów, po stronie wydatków, również przychodów i
rozchodów. Planowany budżet jest budżetem zrównoważonym, w którym dochody i wydatki
są w tej samej kwocie. Przedłożony projekt budżetu również był przedłożony z informacją, z
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wszelkimi informacjami, które były pomocne czy wskazane do określenia pewnych spraw,
które mają być realizowane w 2018 roku przez urząd miejski, czy placówki, czy jednostki
organizacyjne gminy Ropczyce. Przedłożony został również plan finansowy Centrum Kultury
oraz plan finansowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Przychody i
rozchody również są po tej samej wysokości jeżeli chodzi o zaciągnięcie czy spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów. Po autopoprawkach, które zostały przedstawione również założenia
projektu nie zmieniły się. W wieloletniej prognozie finansowej opisane są w szczegółowości
wszystkie poszczególne kwoty, które są analizowane zgodnie z procedurą finansów
publicznych jakie Regionalna Izba Obrachunkowa analizuje, sprawdza i na tej podstawie
wydaje tą opinię. Są tu zawarte wszystkie przeliczenia, wskaźniki dotyczące zawartych kwot
w projekcie budżetu. Jeżeli chodzi o szczegółowość kwot jeżeli jest taka konieczność to mogę
przytoczyć czytając kilka stron tej opinii. Opinia wydana jest pozytywnie jako podstawa do
podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok przy tych założeniach, które są wskazane w
opracowanym projekcie budżetu.
Przewodniczący Rady spytał czy są zgłoszenia do zabrania głosu.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w
sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2018 rok wraz z uwzględnieniem autopoprawek.
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2018 rok – została podjęta przy: za - 19
głosów, przeciw 0, wstrzymujących się - 1 głos.

6.
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr 33 z dnia 15 grudnia 2017 roku wydała pozytywną
opinię w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Ropczyce na lata
2018-2024. Wieloletnią prognozę finansową opracowuje się na podstawie ustawy
o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz przepisach wprowadzających ustawę
o finansach publicznych. Przedstawiona przez Burmistrza Ropczyc 15 listopada wieloletnia
prognoza finansowa uwzględnia wszystkie wymagane prawem założenia w związku
z opracowaniem wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jest
efektem wszelkich zapisów wprowadzonych przy projekcie budżetu na 2018 rok i w kolejnych
latach, wykazywane są dane dotyczące zaciągniętych i spłaty lat następnych długu jaki został
zaciągnięty w latach wcześniejszych. Uchwała również otrzymała pozytywną opinię, wszelkie
założenia są wskazane w opinii. Jeżeli chodzi o kwoty są to kwoty zawarte w załącznikach tak
jak państwo wcześniej otrzymali w projekcie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce została
podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
7.
7.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług
wodociągowo-kanalizacyjnych – Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan
Józef Drozd.
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Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Projekt oznaczony numerem 7.1.
jest w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Paragraf pierwszy - proponuje się niejako utrzymać dopłatę do mieszkańców 3+, chodzi
o dopłatę do 1 m3 wody, wysokość dopłaty dla gospodarstw domowych 3 + to 35 groszy brutto
za okres od 1 stycznia do 10 czerwca. Punkt 2 niniejszej uchwały mówi o dopłacie do 1 m 3
ścieków również dla gospodarstw domowych 3 + w wysokości 85 groszy brutto do 1 m3
i również za okres od 1 stycznia do 10 czerwca 2018 roku.
Radny pan Stanisław Marć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna dokonała również analizy projektów uchwał oznaczonych w porządku obrad tj. 7.1.
dopłata do rodzin tzw. 3 + woda i kanalizacja oraz 7.2. współpraca z powiatem. Obydwa
projekty uzyskały opinię pozytywną.
Uchwała w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
7.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu RopczyckoSędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi - Kierownik Referatu Dróg
i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef Drozd.
Projekt uchwały 7.2. jest w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
zarządzania drogami powiatowymi. W myśl ustawy o drogach publicznych art. 19 precyzuje,
że mamy niejako 4 zarządców dróg. Drogi krajowe za które odpowiedzialna jest Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, drogi wojewódzkie za które odpowiada Urząd
Marszałkowski i drogi powiatowe - starosta, drogi gminne za które odpowiada wójt bądź
burmistrz. Przedmiotowa uchwała dotyczy przejęcia do starostwa celem umożliwienia
realizacji przy drogach powiatowych. Podjęta przez państwo uchwała jest jakby pierwszym
etapem, następnie wystąpimy do starostwa, żeby starostwo również podjęło uchwałę i zostanie
sporządzone porozumienie co do przejęcia dróg a dotyczy to następujących dróg, chodników
przy drogach powiatowych bo to będzie bardziej precyzyjne: Niedźwiada przez wieś, GnojnicaBroniszów, ulica Ogrodnicza, ulica Stefana Wyszyńskiego, ulica Leśna i ulica Sucharskiego.
Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania
drogami powiatowymi została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw-0, wstrzymujących się–0.
7.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2018 r. – Kierownik
Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – pan Łukasz Charchut.
Wysoka Rado, projekt uchwały 7.3. dotyczy przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2018 rok. Jest to uchwała
podejmowana przez radę co roku, program będzie realizowany poprzez 6 zadań szczegółowo
określonych w projekcie. Środki pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie
alkoholu i będzie to 275 000 zł na dotacje celowe i 40 000 zł na działalność komisji.
Radny pan Andrzej Rachwał – Przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego
poinformował, że Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego opiniowała projekty uchwał
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych jak również drugi projekt, który dotyczył przeciwdziałania narkomanii
w gminie Ropczyce i obydwa te projekty uzyskały opinię pozytywną.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2018 r. została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się – 0.
7.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2018 – Kierownik Referatu Spraw
Organizacyjnych i Obywatelskich – pan Łukasz Charchut.
Wysoka Rado, projekt uchwały numer 7.4. dotyczy przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Jest to uchwała również podejmowana przez radę
co roku, uchwała będzie realizowana poprzez 3 zadania szczegółowo określone w projekcie.
Środki na realizację programu pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie
alkoholu. Środki na realizację programu to 45 000 zł: 35 000 zł na dotacje celowe, 10 000 zł na
programy profilaktyczne w szkołach.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Ropczyce na rok 2018 została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw-0, wstrzymujących się–0.
7.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek
Oświatowych – pan Stanisław Mazur.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Jest to uchwała w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce. Rada
Miejska w Ropczycach uchwala co następuje: Opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym
przez gminę Ropczyce ustala się w wysokości: opłatę stałą w wysokości 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, ta opłata nie ulega zmianie, do tej pory też
wynosiła 1 zł. Opłatę dodatkową w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10
godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku, tutaj również ta opłata nie ulega zmianie. Ustala
się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku w kwocie 9,50 zł,
było do tej pory 8,49 zł ale ze względu na wzrost cen artykułów żywnościowych, jak również
na wniosek dyrekcji żłobka taką opłatę maksymalną bo niekoniecznie co do grosza musi być
taka opłata ale maksymalną poprzez tą uchwałę Wysoka Rada uchwala. W paragrafie 4
prosiłbym o dopisanie bo tu jest umieszczone, że opłaty o których mowa w paragrafie 2 ale nie
tylko w tym paragrafie, opłaty o których mowa w paragrafie 1 ustęp 1 punkt 1, i w paragrafie
2 wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Traci moc uchwała Nr
XXX/315/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce, również
uchwała Nr XLVIII/504/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie
zmiany wyżej wymienionej uchwały, jak również najnowsza uchwała traci ważność czyli
uchwała XVI/146/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku podkarpackim, z mocą obowiązująca od 1
stycznia 2018 roku.
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Radny pan Dariusz Mormol – Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu
poinformował, że komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2017
roku pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: projekt 7.5 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, oraz projekt 7.6. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez
Gminę Ropczyce została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
7.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych – pan
Stanisław Mazur.
Wysoka Rado, proponowana uchwała dotyczy ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Ropczyce w wysokości 10%
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 200 zł, gdyby Wysoka Rada chciała
wprowadzić maksymalną opłatę byłoby to 60 zł, natomiast proponowane jest 10% minimalnej
płacy czyli 200 zł. Dotyczy to żłobków niepublicznych, za wpis żłobka prowadzonego przez
samorząd takiej opłaty nie ma, żłobek publiczny jest zwolniony z mocy ustawy. Wykonanie
uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w dzienniku podkarpackim.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych została podjęta przy: za – 20 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

8.
Przewodniczący Rady p. Józef Misiura – Punkt 8 dotyczy planu pracy Rady Miejskiej na rok
2018. Wysoka Rada otrzymała projekt planu pracy Rady Miejskiej w 2018 roku. Jak zwykle
jest to plan ramowy, który będzie wypełniany szczegółami przed poszczególnymi sesjami. Czy
do tego programu Rady, Wysoka Rada ma uwagi lub propozycje, lub uzupełnienia, lub korekty.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu.
Plan pracy Rady Miejskiej w Ropczycach na 2018 rok został przyjęty przy: za 20 głosów,
przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Przewodniczący Rady p. Józef Misiura – Wysoka Rado, w trakcie sesji puściłem w obieg pismo
dotyczące zatrzymywania się pociągów PKP Intercity. Na adres e-mailowy do kontaktu z
radnymi nadszedł jeszcze jeden list w sprawie zatrzymywania się pociągów PKP Intercity na
stacji w Ropczycach, na który odpowiedziałem pisemnie. Jest to wszystko do wglądu. Ale
jeszcze jest propozycja wspólnego pisma radnych – pisma od radnych do PKP Intercity, chyba,
że uważacie, że każdy będzie oddzielnie pisał czy napiszemy jedno pismo, ja będę
upoważniony do jego podpisu. Czy jest jakaś akceptacja jak przedstawiłem (głosy radnych z
sali – tak), czy każdy będzie indywidualnie.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska, które
zaproponował (pismo z podpisami wróciło z sali), które zostało zaakceptowane przy: za 20
głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
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9.
Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (sprawozdanie: informacja ustna wraz z prezentacją
fotografii i danych) – Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Wysoka Rado! Co prawda
mam dość dużo materiałów, dość obszernych ale proszę się nie obawiać, jestem przekonany,
że zamkniemy się, bo będę składał sprawozdanie może trochę innowacyjnie, pan informatyk
Andrzej Król, mnie będzie wspomagał, w pół godziny. Szanowni państwo chciałbym po tym
czasie bardzo serdecznie wszystkich państwa zaprosić do USC na tradycyjne już, takie nasze
spotkanie przedwigilijne, tak bym to nazwał. Tak to się składa szanowni państwo, że od paru
lat tradycyjnie, wtedy kiedy będzie sesja to mnie nie będzie wobec powyższego na tej sesji
właśnie, już pewnie tak tradycyjnie jest od kilku lat, staram się prosić o to aby w kilkunastu
zdaniach można było podsumować rok, która mija, który jeszcze kilka dni, ale też chcę
powiedzieć, że będę prosił o wyrozumienie, zrozumienie, że materiał który przedstawimy tu i
ja powiem, jest bardzo ogólnikowy i niedopracowany gdyż jeszcze dzisiaj do południa spływały
nam niektóre materiały, od naszych koleżanek i kolegów, jeszcze uzupełnialiśmy, nie miałem
nawet czasu żeby to jakoś usystematyzować, to są niedokładne materiały gdyż prawdziwe
sprawozdanie złożymy na koniec maja czy też w czerwcu, na którejś sesji, kończąc 31 maja
sprawozdaniem z wykonania budżetu, a więc wszystkich spraw za 2017 rok i dlatego z tego
właśnie powodu ten materiał jest ogólnikowy i niedokładny w szczegółach, dokładny będzie
właśnie w czerwcu. Chcę jednak na święta kilkanaście zdań powiedzieć, zinterpretować może
i niektóre obrazki, gdyż uznajemy, że jak żeśmy się dopracowali na spotkanie Honorowego
Komitetu Obchodów 100-lecia Niepodległości, ekranu i monitoru to spróbujmy się pomęczyć
wzrokowo, czasami coś wzrokowo bardziej nam zostanie, utkwi w świadomości niż tylko
wypowiedzi, tym bardziej cyfry jak je pokażemy. Szanowni państwo nim do tego jeszcze
dojdziemy, to ja chcę w państwa obecności, prezydium Rady, Wysokiej Rady, powiedzieć kilka
zdań do moich współpracowników na koniec tego roku bo więcej już nie będę miał okazji. Co
prawda dwa dni temu, na tej sali, też tradycyjnie spotkałem się z moimi współpracownikami z
urzędu miejskiego, kierownikami referatów, kierownikami jednostek organizacyjnych,
prezesami spółek, w obecności przedstawiciela was czyli pana przewodniczącego, tradycyjnie
by się spotkać i parę minut porozmawiać też przedwigilijnie i tam kilka zdań było też
podsumowania, ale w waszej obecności czyli Wysokiej Rady chcę złożyć podziękowanie za
ten rok, rok, który mija, za pracę na rzecz gminy, za pracę na rzecz też i pracy tutaj Wysokiego
Samorządu – Wysokiej Rady, i za współpracę, moim najbliższym współpracownikom panu
burmistrzowi Maziarzowi, pani skarbnik, która się wielce napracowała nad budżetem i
generalnie skarbnik to jest najważniejsze stanowisko, funkcja, największa odpowiedzialność w
każdej gminie, zresztą jak i w każdym przedsiębiorstwie, wszystko się opiera jednak o
pieniądze i o formę prawną zgodną z ramami działania, a te ramy działalności firm a zwłaszcza
samorządów to jest prawo, bardzo dziękuję pani sekretarz, jeszcze raz dziękuję wszystkim tu
moim kierownikom referatów, szefom jednostek organizacyjnych, prezesom spółek, bardzo
dziękuję również zespołom niektórym bo są też zespoły bez referatów jak zespół właśnie
informatyków, zespół radców prawnych na czele z panią Pietraszewską, jest pan Pasela Jerzy mecenas, zespołowi do spraw promocji i pewnie jeszcze zespołowi naszemu technicznemu,
który nas obsługuje a więc i panie sprzątaczki i kierowca i konserwator, wszystko składa się na
obsługę Urzędu Miejskiego. Szanowni państwo bardzo dziękuję sołtysom, przewodniczącym
osiedli bo oni są pierwszym takim przedstawicielem samorządu w stosunku do naszych
wyborców, do naszych obywateli, do naszych podatników. Samorząd sam w nazwie łacińskiej
to służba, służebność, więc ci którzy są najbliżej ludzi, najbardziej nas reprezentują jako całość
samorządu to ich opinia o pracy urzędu miejskiego i wszystkich jednostek organizacyjnych też
jest niezwykle ważna, jest tak samo ważna jak opinia Rady i za tą współpracę całoroczną,
wszystkim państwu właśnie, bardzo serdecznie dziękuję. Podkreślam, że to był w sumie dobry
rok, mówię był chociaż jeszcze nie minął, generalnie wszystkie sprawy, które były naszym
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celem żeśmy zrealizowali, w miarę poprawnie, powiedziałbym na czwórkę czy nawet czwórkę
z plusem, o niektórych kwestiach delikatnie jeszcze tutaj powiemy. Ważna jest też atmosfera
w jakiej się pracuje, ona w duży sposób nas determinuje i albo wyzwala jakieś nowe pomysły,
albo energię i pozwala nam też stawiać sobie wyżej poprzeczkę, coraz wyżej, bo szanowni
państwo wiecie, że wszystko się dokoła nas rozwija coraz szybciej, coraz szybciej zmierzamy
do nowoczesności, nie zawsze nam to wychodzi na dobrze ale wszyscy chcą rozwoju więc co
kadencja jest poprzeczka absolutnie wyżej postawiona więc wyżej stawiamy zadania też
naszym wszystkim tu służbom a jest nas wszystkich jak powiedziałem bez mała 780
pracowników samorządu jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie nasze jednostki organizacyjne.
Szanowni państwo, ile nas było, ile nas jest na dziś czyli na koniec umownie mówmy 2017
roku w gminie jest nas 27 456 osób, a więc na dziś jest nas więcej o 70 osób niż było rok temu
dokładnie o tej porze, a rok temu czyli na koniec 2016 roku było nas o 150 więcej niż w roku
poprzednim a więc w ciągu dwóch lat przybyło nas jako mieszkańców o 220 osób. Mówię o
tym bo wiele gmin na Podkarpaciu odczuwa problem deficytu, mieszkańców jest mniej, co roku
ubywa. Ubywa i wtedy są to poważne zagrożenia jeśli ta tendencja jest trwała i jest dość
gwałtowna. Dotyczy to niektórych miast nawet bardzo dokuczliwie jak Przemyśl, jak Stalowa
Wola, mimo że miasta starają się robić wszystko żeby się rozwijać. Jeśli chodzi o liczbę
urodzeń, urodziło się dzieci na terenie gminy w tym roku do tej pory, bo jeszcze się może parę
urodzi 344 to jest 27 więcej, dokładnie jeden oddział klasowy, tylko nie pierwszej klasy,
pierwszej byłoby dwie, bo może być tylko 25 w pierwszej klasie dzieci. 27 dzieci więcej niż w
roku ubiegłym a w roku ubiegłym urodziło się znowu 24 więcej niż w 2015 kiedy urodziło się
293 dzieci. A więc też tutaj widzimy, że co roku rodzi się w naszej gminie więcej dzieci. To
bardzo dobrze bo w wielu gminach jest tych dzieci coraz mniej i jest problem też z oświatą, z
klasami, ze szkołami. Szanowni państwo, ale jest niepokojąca liczba zgonów, jeżeli w 2015
roku czyli dwa lata temu zmarło na terenie miasta i gminy 112 osób to rok później czyli na
koniec ubiegłego roku zmarło 120 osób czyli więcej o 8 ale już na dziś zmarło 186 osób czyli
o 66 osób więcej niż w roku ubiegłym, a 74 więcej niż dwa lata temu, więc tendencja oby się
zatrzymała bo nie poradzimy z liczbą urodzin, jak będzie więcej, jeśli będzie tyle osób
schodziło. Nie chcę powiedzieć, że opieka zdrowotna jest gorsza bo to w ogóle nie taki wniosek,
ale wniosek jest taki, że trzeba wszystko robić żeby roztaczać opiekę nad starszymi, do tego się
przygotowywać bo będzie tak, że za 10 lat będzie dużo, dużo więcej jeszcze emerytów w tej
całej naszej populacji w tym więcej jeszcze pewnie osób samotnych bo to widzimy już i to będą
problemy poważne przed każdym samorządem gminnym i powiatowym jak otoczyć opieką.
Szanowni państwo, w roku ubiegłym gdyśmy uchwalali budżet, uchwaliliśmy go w wysokości
jak wcześniej wspomniałem 110 410 000 a dzisiaj na koniec, może nie koniec a na dziś, ten
budżet po stronie dochodów wynosi 117 223 000 a więc zwiększył się w ciągu tych 12 miesięcy
o 6 812 000, więc sądzę, że dzisiaj mamy też uchwalone, przyjęte na przyszły rok 120 z hakiem
to, że w ciągu roku to kilka milionów też uważam, że przybędzie. Wydatki były, szanowni
państwo, większe w sumie o 12 milionów dlatego, że doszła nadwyżka budżetowa i oczywiście
doszła pożyczka, oddajemy pożyczamy, ale tej nadwyżki budżetowej w tym roku mieliśmy za
rok ubiegły 2016 ponad 5 milionów. 5 436 000 to był wielki plus, to nam pomogło wyjść z
opresji nawet tej ostatniej gdzie do termomodernizacji musieliśmy dołożyć znaczące kwoty
bośmy wciąż to rozszerzali i to nas sporo kosztowało. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem,
w tym roku nie zadłużyliśmy gminę na jedną złotówkę, bo już nie zadłużymy, bo jak dzisiaj
nie ma decyzji państwa, burmistrz nie jest sam władny tutaj podejmować i nie ma takiej
potrzeby, pani skarbnik twierdzi damy radę do końca roku, to damy radę i dług pozostaje
niezmienny w wysokości 22 609 218 zł, taki był rok temu, taki jest teraz czyli na koniec tego
roku 17. Mam nadzieję, że może się uda w przyszłym roku go zmniejszyć, chyba że będą
poważne wyzwania, o których wstępnie wspominałem, inwestycyjne no to się oczywiście z
tego wycofujemy. Proszę pamiętać 22 miliony do 120 milionów tylko uchwalonych to jest
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powiedzmy bardzo dobre zadłużenie. Nie mówię, że w ogóle zadłużenie jest dobre ale patrząc
na inne gminy zwłaszcza te większe Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, a już nie mówiąc o
Krakowie i innych miastach, to tam mają zadłużenie pod 60% dochodów budżetowych a te
dochody są dość wysokie. Szanowni państwo, przy okazji popatrzycie na ostatnie różne
uroczystości. Wysoka Rado! Żeby powiedzieć o rozwoju to powiem też, że wydajemy dużo
różnych decyzji. Kierownik Krzych napisał, że na koniec tego roku wydamy 195 decyzji
mieszkaniowych czyli warunki zabudowy, 9 decyzji na usługi handlowe i 104 decyzje
gospodarcze, infrastrukturalne nie stricte mieszkaniowe razem 308 decyzji to też świadczy o
dość dużym rozwoju budownictwa mieszkaniowo usługowo gospodarczego. To jest szanowni
państwo znacząca ilość ale gdybyśmy porównali z innymi gminami to mielibyśmy odniesienie.
Dla mnie jest ważna informacja od dyrektora zakładu energetyki oddział w Mielcu, który kilka
dni temu podpisując z nami umowę na konserwację, twierdzi, że Powiat RopczyckoSędziszowski ma dużo wyższy w ciągu ostatnich dwóch lat wskaźnik co roku decyzji na
użytkowanie mieszkań, domów niż Powiat Mielecki, a Powiat Mielecki ma chyba 118 000
mieszkańców a nasz 72 i pół a więc jeśli jest to prawdą to naprawdę Ropczyce i Sędziszów
tutaj są w czołówce rozwoju budownictwa mieszkaniowego i chwała wszystkim, którzy się do
tego przyczyniają. Szanowni państwo, mamy w chwili obecnej znaczne obszary, którymi się
zajmujemy jeżeli chodzi o opracowanie planów miejscowych, to jest ważne zadanie. Ja tylko
przypomnę, że chodzi o dworzec autobusowy, ja powiem tak, że stawiamy sobie cel, tego w
budżecie wprost nie ma bo to są szczegóły, że w przyszłym roku jeśli nie zostanie wybudowany
nowy dworzec z powierzchniami powiedzmy handlowymi i stoiskami dla autobusów, busów,
to żeby był rozpoczęty i mocno zaawansowany, po to żeby przygotować się do budowy
obiektów pod kulturę; mam na myśli szkołę muzyczną, salę koncertowo-kinową i to byśmy
chcieli już w przyszłym roku jeżeli chodzi o projekty przygotowywać. O obszarze, który też
sądzę, że gdzieś marzec, kwiecień uchwalimy szczegółowy plan za Zakładami
Magnezytowymi, uzupełniamy obszar Skorodeckiego w maju i też chcielibyśmy przyśpieszyć
jak się tylko da żeby wreszcie zamknąć uchwalenie tego obszaru 2-hektarowego przy szkole w
Niedźwiadzie Dolnej żeby dać szansę na projektowanie i budowę etapami też stadionu z
prawdziwego zdarzenia przy tej szkole i dla tej największej naszej wsi bo oczywiście Mała ma
piękny stadion, obok mają Łączki Kucharskie niezły i tą infrastrukturę, Lubzina i tak dalej,
Gnojnica a największa wieś tutaj jesteśmy do tyłu. Szanowni państwo, jeśli chodzi o
gospodarkę mieszkaniową to już nie będę tego drążył. Inwestycje, szanowni państwo możemy
powiedzieć tak, że w tym roku, 2017 roku, wydaliśmy na inwestycje, ja liczę ponad 20
milionów ale zastrzegam się, że to się nie może zgodzić do końca ze sprawozdaniem, które
przygotuje pani skarbnik bo ja mówię poglądowo tak jak odczuwają to nasi podatnicy, nasi
mieszkańcy, że jeżeli modernizujemy odcinek drogi, czy ulicy z żużlowej czy kamienistej na
asfaltową wraz z chodnikami to dla mnie jest to w sensie potocznym inwestycja ale w sensie
budżetowym to czasami jest remont. Więc szanowni państwo w tych 20 paru milionach mamy
14 822 000 stricte na obiekty kubaturowe i liniowe. Informacja, która pokazuje
termomodernizację 13 obiektów, informacja, która pokazuje większy zakres rozbudowy czy
też modernizacji domu kultury w Witkowicach, rozbudowa i termomodernizacja OSP w
Okoninie, zadanie prawie zakończona rozbudowa OSP Lubzina, mówię prawie bo tam jeszcze
trzeba myślę, że co najmniej 200 tysięcy żebyśmy w roku przyszłym obok tego budynku zrobili
odwodnienie, położyli nakładkę bitumiczną na ten sfatygowany parking i jak jestem przy
Lubzinie to dodam też dla informacji pana Darka ale nie tylko bo nie udzieliłem wtedy
odpowiedzi żeby już tak bardzo nie zajmować czasu, że chcemy kupić samochód pomocniczy
dla tej drugiej jednostki krajowego systemu ratownictwa, ten samochód by kosztował
zakładamy 200 tysięcy, my wystawiamy 100 tysięcy na stół i będziemy liczyć na pomoc
Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej bo to przepływa
do ochotniczych i też na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, wtedy drugie 100 czy
23

ponad 100 i mamy zakupiony. Szanowni państwo, ta termomodernizacja i te obiekty, które
kończymy to sporo, ja chcę pokazać, przypomnieć, zauważyć, że sam budynek, do pana
dyrektora Nowakowskiego się zwracam ale też informacja dla wszystkich, w Brzezówce w tym
roku kosztował, pamiętam, że ponad milion złotych dlatego, że tam był i jeden i drugi etap
dokończenia budowy, że tam była termomodernizacja, że tam było wyposażenie – 1 054 000
zł, samo wyposażenie to 80 tysięcy a już wyposażenie osiedlowego domu kultury w
Witkowicach kosztowało 150 tysięcy, to też mieszczę w tej puli inwestycji, a więc sam ten dom
kultury, który absolutnie nie jest zakończony w Brzezówce, mówię, w tym roku wraz z
fundamentami, ławami pod szkołę które kosztowały 224 to jest 1 054 000 i to już jest widoczne,
bo sami państwo ci co byliście, zauważyli, jest to piękny dom kultury i w środku jeśli się uda
to wszystko tam dokończyć w ciągu dwóch najbliższych lat to naprawdę będzie to powód do
satysfakcji mieszkańców Brzezówki i my się z tego cieszymy. Szanowni państwo, chcę też tutaj
dopowiedzieć, że żłobek – żeby mieć te 30 miejsc żłobkowych na Granicach, dzisiaj mamy tam
20 parę dzieci, ale spokojnie 30 się zmieści i standardów prawnych nie zmieni to razem nas to
wszystko kosztowało 960 000. Oczywiście przy okazji poprawiliśmy, zmodernizowaliśmy
infrastrukturę OSP bo samo OSP mają na dole sanitariaty, które powinny być prawie w każdym
garażu, mamy i plac zabaw dla dzieci na zewnątrz, mamy i inne pomieszczenia zrobione dla
OSP pod dachem jakby, a więc wszystko razem i wyposażenie to 960 000. Szanowni państwo,
rozpoczęliśmy też już te fizyczne inwestycje przy uzbrajaniu terenów, o których mówiłem,
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe czyli uzbrojenie osiedla Pod pałacem,
kosztowało 460 000 co prawda jest tam bez mała 200 000 wpłat ludzi czy prawie 200 ale to nie
jest koniec, w tym roku też mamy środki zapisane i chcielibyśmy wspólnie z właścicielami tych
działek kontynuować uzbrojenie. Nie ukrywamy, że sporo pracujemy i w negocjacjach z
instytucjami takimi jak PGNiG czyli gaziarzami z Jasła żeby zechcieli zainwestować, z
energetyką mamy ustalenia, że tam uda się nie z naszych środków finansowych uzbroić w
energetyczne sprawy wszystkie działki. A następny teren to Skorodeckiego, w którym jest 96
działek 10-arowych, kończymy projekt, mam nadzieję, że w połowie roku przyszłego
zakończymy i że w drugiej połowie zaczniemy już tam pierwsze elementy rozbudowy
przynajmniej przyłączeń infrastrukturalnych do tego terenu. Więc szanowni państwo jeżeli do
tego dołączymy wiele różnych projektów, które robiliśmy w zakresie przyszłych obiektów
kubaturowych, jeśli do tego dołączymy te 4 orliki małe któreśmy oddali w Małej w tym roku,
w Gnojnicy Dolnej, w Niedźwiadzie Dolnej i w Niedźwiadzie Górnej to tylko te orliki to jest
koszt 1 300 000 złotych bo średnio po 330 000. Oczywiście uzyskujemy dotacje ale pieniądze
przyjdą w przyszłym roku około 550 000 z programu Lider czyli tych środków europejskich,
są przynależne do terenu naszych gmin. 4 orliki to dużo, w poprzednim roku były 2 i chciałoby
się żeby w tym przyszłym 2018 roku żebyśmy mieli przynajmniej 3 orliki wybudowane. To
jest też duży powód do satysfakcji nas wszystkich - bo to jest piękny zakład, może nie jest aż
tak wielki, na pewno nie jest to zakład, który cokolwiek zmienia jeśli chodzi o zatrudnienie
ludzi bo tu tylko około 100 i w najbliższych dwóch, trzech latach trzeba się spodziewać, że nie
więcej zatrudnią jak kolejnych 100 - to zakład przed nimi UTC czyli Gloria zatrudni w ciągu
najbliższych 5 lat, takie zadanie ma dyrektor, 500 ludzi jeszcze, ma 500 – ale to jest zakład
jeden z najbardziej nowoczesnych, to jest zakład jakiego tutaj nie ma w tym obszarze
przemysłowym i na terenie miasta i gminy Ropczyce i tą nowoczesnością i tą techniką możemy
się poszczycić i ci, którzy tam pracują na pewno będą na dużo wyższym poziomie
projektowania, realizacji, technologii, kontroli bo tam wszystko idzie na mikrony i to jest
światowa czołówka. Kilka dni temu byłem na tym zakładzie gdyż poproszono mnie w związku
ze zmianą warty, 2 dni później kolejna zmiana członków zarządu francusko-angielski po 3
latach od początku, bo tyle ma ten zakład w sensie prawnym, 2 lata zakład funkcjonował nie
jako wybudowany tylko jako produkt prawny, następny rok wybudowano, czyli 2 lata i rok
funkcjonuje, 3 lata. Zarządy są 3-letnie więc nastąpiła wymiana prezesa, wiceprezesa, nowych
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przedstawiano. Nowe technologie już wprowadzają czyli te powiedzmy skrzynie w
uproszczeniu przekładniowe. Wysoka Rado, więc tak jak powiedziałem z inwestycji, które
realizowała pani kierownik M. Bochenek ze swoimi inżynierami przy oczywiście wsparciu
całej gminy bo tu wielki udział w pozyskiwaniu środków finansowych miały referaty,
rozliczeniowy i inne, wszyscy pracujemy na określone cele, to była kwota 14 822 000, na tyle
na dziś zliczono, do tego dodaję 4 miliony na drogi, chodniki, oświetlenie uliczne,
inwestycyjne, to cośmy wybudowali w drogach, to kolega w międzyczasie pokazuje, to
państwo też wiecie, do tego jak dodamy milion złotych - 2 samochody. To jest to razem ponad
20 milionów złotych. W szczegółach tego i innych spraw nie liczyliśmy bo to na koniec maja.
Wysoka Rado, ja chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować za sprawną realizację tych
inwestycji, proszę sobie wyobrazić, że to tak łatwo, fajnie się mówi zobaczyć jak jest
wybudowane, zmodernizowane i tak dalej, ileż trzeba się czasami naspierać na etapie
projektowym z ludźmi zwłaszcza przy tych projektach infrastrukturalnych, liniowych jak
wodociąg, mówię o tym wodociągu Lubzina, Łączki do Niedźwiady, czy kanalizacji Gnojnica
jedna, druga, Brzyzna, Kolonia, to jest mnóstwo pracy takiej informacyjnej, negocjacyjnej, nie
tyle z projektantami co z ludźmi, to jest największa trudność, a później wykonawczo żeby
dopilnować firmy, które są i trudne i wykonawcy różni i nie zawsze można liczyć na
zewnętrznych inspektorów nadzoru - więc za to wszystko, za ten nadzór, za pracę bardzo
dziękuję szczególnie naszym inżynierom z Referatu Rozwoju Gospodarczego ale i z Referatu
Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej bo tutaj mamy drogi, ulice, chodniki, oświetlenia i też inną
liniówkę, budownictwo mieszkaniowe socjalne. Więc szanowni państwo to inwestycje. Ja nie
chcę zbytnio rozszerzać informując Wysoką Radę o szczegółach dotyczących naszej polityki
społecznej, powiem tylko, że to jest tak jak mówiłem, że wydajemy coraz więcej środków
finansowych kierowanych od państwa, poprzez nasze środki, do rodzin i tylko dla przykładu
podam, że w 2016 na koniec roku było skierowane do rodzin naszych 28 193 000 a na koniec
tego roku będzie 34 581 000, ta różnica wynika z tego, że rok ubiegły to świadczenie 500+
zaczynało się od 1 kwietnia a w tym roku cały rok więc tutaj już jest parę milionów, co roku są
duże pieniądze na zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze, opiekunowie czy fundusz alimentacyjny,
zauważam coraz większą liczbę osób których kierujemy do DPS-ów całodobowych. W chwili
obecnej mamy 6 albo 7 takich osób i to będzie tendencja zwyżkowa, za którymi idą nasze
gminne pieniądze, podatników, bo zwykle trudno znaleźć rodzinę albo prawnie zobowiązać ją
do płacenia. Coraz więcej dzieci mamy z terenu gminy też w rodzinach, które biorą je do opieki
z uwagi na ubezwłasnowolnienie rodziców albo prawa, które się im odbiera, rodzicielskie, sąd
kieruje do rodzin zastępczych a my też w części pokrywamy te środki finansowe. Więc te
świadczenia widzę, że się zwiększają, że tutaj jest pewien obszar do obserwacji, do pomocy i
do tworzenia też instytucjonalnej pomocy – szkoła, ośrodek pomocy społecznej, organizacje
różne te zawodowe i te charytatywne żeby otaczać opieką rodzinę, sytuację już na
początkowym etapie a nie wtedy kiedy jest już zwykle po rozwodzie, zwykle po decyzjach sądu
i najgorzej jak dziecko nie ma nawet jednego rodzica, z którym mogłoby pozostać, jest
kierowane do rodzin zastępczych, więc to jest też szanowni państwo naszą troską. Tutaj też
pięknie dziękuję wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z panią
kierownik Iwoną Kozubowską bo to jest też niewdzięczna praca, wdzięczna dawać ale
niewdzięczna bo coraz więcej osób jest roszczeniowych, chcą, bo się im należy, bo oczekują,
bo przyzwyczajenia, bo trudne rodziny, bo poszukiwanie też ludzi, którzy mogliby być
asystentami tych rodzin, żeby je prowadzić, to jest odpowiedzialna praca i za nią dziękuję.
Szanowni państwo, też tutaj chcę powiedzieć, że praca naszych jednostek kultury, ośrodka
kultury wraz z domami kultury dwoma teraz już czteroma, to jest poważna infrastruktura,
owszem kosztowna no ale musimy pamiętać, że jak jesteśmy na pewnym etapie rozwoju
cywilizacyjnego to ludzie też chcą korzystać z uczestnictwa w kulturze w różny sposób. Jeśli
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chcemy dobrze wychowywać dzieci, rozwijać ich zainteresowania to musi być wiele różnych i
konkursów, i wystąpień, i teatrów, i tego kontaktu z książką, z czytelnikiem, z autorem i te
domy kultury myślę, że będą tworzyły ważną podstawę do kontynuacji pracy, tego naszego
dziedzictwa kulturowego na terenie miasta i gminy. Chcemy też rozszerzyć tą działalność
kultury o jakby monitorowanie poprzez telewizję internetową, być może i telewizję kablową
na miarę dostępu tej kablówki do naszych mieszkań, do naszych domów, to nas też będzie
kosztowało bo i etat i sprzęt ale chcemy to uruchomić jakby się dało od początku nawet lutego
bo żeśmy się trochę spóźnili bo jest tak wiele spraw, które trzeba wyjaśniać, pokazywać, to co
robi samorząd żeby nasi mieszkańcy nas trochę jeszcze bardziej rozumieli. Ja nie mogę się
skarżyć, nie mogę powiedzieć, że mamy za dużo ognisk zapalnych gdzie mieszkańcy ze swoimi
oczekiwaniami rozmijają się z tym co my robimy, o czym decydujemy ale dobrze jest jeszcze
więcej wyjaśniać, więcej słuchać, a żeby słuchać to najpierw trzeba przekazać jakąś informację
i temu ma służyć również ta nasza telewizja internetowa. Jest grono naszych mieszkańców w
wieku 30-tu, 40-tu lat, które jest zabiegane, wychowują dzieci, pomagają rodzicom, pracują na
półtora etatu, nie mają czasu czytać gazet, nie mają czasu za długo oglądać telewizji, szybko i
codziennie przeglądają internet i warto żeby tam nasza praca, samorząd miasta i gminy
Ropczyce też istniał. Szanowni państwo, więc tutaj dziękuję też wszystkim pracownikom
Centrum Kultury na czele z panią Teresą Kiepiel, wszystkim pracownikom bibliotek na czele
z panią dyrektor Marią Kozińską. Chciałbym oczywiście żeby ci pracownicy, pracownicy
socjalni, pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy, pracownicy Domu Dziennego
Pobytu Emerytów i Rencistów, pracownicy domów kultury, bibliotek trochę więcej zarabiali,
stać nas na zapewnienie, że wszystkim damy podwyżki średnio 5%, będziemy analizować
jeszcze raz budżet, który już jest przez Wysoką Radę przyjęty, czy nie bylibyśmy w stanie tych
najniższych płac trochę wyżej zweryfikować, zwaloryzować, niż 5%, mówię właśnie o
pracownikach socjalnych, pracownikach biblioteki czy kultury bo zdaję sobie sprawę, że to jest
ważna sprawa, ważna działka kompetencji samorządu, też są to wielkie pieniądze jak pomoc
społeczna i zarobki na bazie minimum 2 100 wydają mi się w dzisiejszych czasach zbyt nędzne,
dotyczy też to pracowników administracyjno-technicznych szkół, którzy też będą mieli
waloryzację od 1 stycznia, w przeciwieństwie do nauczycieli gdzie wchodzi waloryzacja w
wysokości 5 % i 37 setnych to ministerstwo nawet tak delikatnie to dzieli, że nawet setne
wyliczyli ile mają nauczyciele dostać podwyżki, od 1 kwietnia bo nie stać państwa i oczywiście
też nas od 1 stycznia. Wysoka Rado, chciałbym podziękować pracownikom sportu na czele z
panem dyrektorem Adamem Wojdonem. Pracowników sportu jest w naszej gminie sporo, jest
to dość duży koszt bieżącego funkcjonowania, utrzymania ale proszę pamiętać pewnie i kluby
miałyby problemy gdyby nie Centrum Sportu, pomagało w pewien sposób utrzymać te płyty
boiskowe i zaplecze, pewnie nie byłoby takiego stadionu, który wykorzystujemy do różnych
celów, nie tylko sportowych, wspomnę wiele wydarzeń artystycznych i innych świąt,
obchodów okazjonalnych na stadionie, więc też tam grupa pracowników pracuje nad
utrzymaniem, nad pomocą i klubowi Błękitnych i przygotowaniem logistycznym tego stadionu.
Basen kryty, korty, dzisiaj lodowisko czeka na trochę niższą temperaturę bo w tej temperaturze
to są za duże koszty żeby go utrzymać, jest ta infrastruktura – orliki te duże, te mniejsze, plac
zabaw – ogród jordanowski. Jest 33 pracowników no i też są tam płace, ja nie powiem, że
nędzne ale też bliżej tej najniższej płacy. I też im wszystkim pięknie dziękuję, że starają się
żeby basen był dostępny, basen, który jest wielkim kontaktem ludzi bo z tego sprawozdania,
które tu mam, wynika, że w ciągu tego roku z naszego basenu skorzystało, na pewno nie tylko
mieszkańców miasta i gminy Ropczyce, 109 800 ludzi, nas jest 27, średnio każdy mieszkaniec
od niemowlaka do 100-letniego staruszka był tam 4 razy na tym basenie. Pewnie tak nie jest,
ale to jest sama w sobie wielka wartość profilaktyki zdrowotnej, rekreacyjnej, też lepszego
samopoczucia, też dla kontaktu bo tam się ludzie spotykają, młodzież i tak dalej, więc myślę
szanowni państwo, że ze zrozumieniem przyjmujemy, że mamy zniżkę o 50% dla rodziny 3+ i
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takich rodzin ze zniżki 50% w tym roku skorzystało 4 400 osób, że też mamy tą kartę senior+
50% zniżka i w tym roku już skorzystało z wejść 1 600 osób z tej zniżki, a więc myślę, że ona
się cieszy powodzeniem i że tego typu programy też zachęcają do wejścia. Jeśli ktoś mówi
panie burmistrzu ale Sędziszów ma kino i tak dalej u nas nic nie ma, to ja pokazuję te przykłady,
że basen, to, to, bo to są duże koszty, bo nawet jeżeli dochody nie są złe już z basenu i z
infrastruktury sportowej to jednak dokładamy 50%, przynajmniej 50% do dochodów na
utrzymanie basenu. Szanowni państwo, ja już nie chcę rozszerzać spraw oświaty bo o tym
wcześniej mówiłem i państwo doskonale wiecie, że praca zespołu oświaty na czele z
dyrektorem Mazurem, który to wszystko koordynuje, jest niezwykle odpowiedzialna, to są
wielkie pieniądze to jest prawie 670 pracowników; nauczycieli i pracowników plus 4 000
młodzieży, to są szczegółowe przepisy więc bardzo dziękuję tej grupie osób za
odpowiedzialność i za wszystko to co związane jest z edukacją, z tym poziomem, który
uzyskujemy. Szanowni państwo, mamy 3 spółki, które są niezwykle ważne. One są naszą
własnością, jesteśmy powiązani w różny sposób z tymi spółkami. Towarzystwo Budownictwa
Społecznego o czym mówiliśmy, bardzo dziękuję, gratuluję panu prezesowi z nieliczną załogą
bo o ile pamiętam to wszystkich jest 8 lub 9; prezes, 2 pracowników finansowo
administracyjnych i 5-ciu pracowników, naliczyłem razem 8, bo na pewno byli inicjatorami i
wielkimi pomocnikami przy termomodernizacji tych dwóch naszych jakby, to już dzisiaj nie
nasze bo większościowo to są prywatne osoby, Armii Krajowej 8 i 9, te bloki odstawały, te
bloki przemarzały, w tych mieszkaniach były olbrzymie straty ciepła, dzisiaj wspaniale
wyglądają, są ocieplone i na pewno mieszkańcy to zauważą w ciągu roku i następnych lat, tą
korzyść, wartość robót 1 200 000 zł, pewnie dofinansowanie w granicach 70% realnie, reszta
ludzie potraktowali, że trzeba się poskładać. Też w tym miejscu powiem, że wielki ukłon w
stosunku do spółdzielni mieszkaniowej świętej Barbary i spółdzielni mieszkaniowej
Cukrownik bo w tym roku tylko 12 bloków też zostało poddanych termomodernizacji a więc i
też ludzie jednak mimo wszystko będą mieli tańsze rachunki i koszty a nawet gdyby nie były
tańsze to jednak się lepiej czujemy jak wymienione okna i zabezpieczone ściany i estetyka i
odwodnienie i tak dalej. Więc to jest duży ukłon i proszę członkom tych organów statutowych
o przekazanie gratulacji i też podziękowania za starania. Jeśli prezes Rygiel, wracam do TBSu, podpisze do końca stycznia umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, którą Wysoka
Rada ręczyła na 2 miliony 250 i które w sprawozdaniu zobaczymy, że te 2 miliony 250
poręczenia przypisze się nam do pożyczki chociaż to nie jest pożyczka, to będziemy gratulować
bo to jest najważniejszy cel bo po to powstał TBS żeby budował w imieniu gminy mieszkania,
mieszkania w różny sposób. TBS to również administracja lokalami mieszkaniowymi i innymi.
Wysoka Rado, PUK, pan prezes Środa. Tutaj mamy trochę więcej pracowników, o ile pamiętam
to 73 osoby, chcę podziękować panu prezesowi za odpowiedzialność za koszty. Możecie
szanowni państwo tłumaczyć się przed naszymi mieszkańcami, którzy są beneficjentami wody
czy kanalizacji i tak dalej, że drogo, że PUK podwyższa ceny, to jest prawda, ale to jest
minimalnie bo w tym PUK-u jak wszędzie największy koszt to jest płaca i pochodna, prezes
stabilnie trzyma zatrudnienie od 4-ch czy 5-ciu lat jest średnio 73 osoby i za to mu bardzo
dziękuje bo to jest odpowiedzialne podejście. To nie może być tak jak na przykład w naszym
ZOZ-ie sobie pozwolono w ciągu ostatnich 2 lat zatrudnić 38 osób więcej i teraz nie ma na
strzykawki, nie ma na papier czy taki czy inny i to jest problem. Tak nie wolno bo to jest
pewnego rodzaju nieodpowiedzialność, ktoś kto tego nie pilnuje to słabo zarządza. Ja wiem, że
zawsze, wszędzie jest presja; zatrudnij bo to, bo tego, bo ktoś znajomy, bo ktoś wymaga tej
pracy. Ja chcę też pochwalić, że tu w urzędzie, tu mam w sprawozdaniu, od 3 lat też jest stała
zatrudnienia i ona się waha 2 osoby w ciągu 3 lat, więc też chcę powiedzieć, że odpowiedzialnie
zatrudniamy, nie dlatego, że ktoś chce ale wtedy kiedy trzeba. Więc PUK-owi dziękuję,
prezesowi, zarządowi, prezesowi bo zarząd to prezes, za pozyskanie tych ponad 5-ciu milionów
złotych, 5 430 000 na modernizację i rozbudowę oczyszczalni bo bez rozbudowy, modernizacji
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oczyszczalni, gdybyśmy nawet dostali środki na budowę kanalizacji nie bylibyśmy tego w
sposób zgodny z przepisami spiąć. A tak, wszystko jest to zsynchronizowane i zdążą
rozbudować oczyszczalnię i ją unowocześnić kiedy my być może dobudujemy sieć
kanalizacyjną z tych miejscowości, o których mówimy. I uważam, że Rada Nadzorcza na czele,
której jest pan Mariusz Wośko – pan prezes odpowiedzialnie prowadzi PUK, ja wiem, że
musimy ich bronić, tłumaczyć bo wiadomo jeśli chcemy mieć dobrą wodę, odpowiedzialnie
prowadzoną oczyszczalnię i ścieki - to kosztuje i trzeba się zgodzić z tym, że waloryzacja płac
w takim przedsiębiorstwie żeby fachowcy nie uciekali, aby byli stabilni też musi być co roku
w granicach 5% bo inaczej ludzie szukają lepszego miejsca pracy. Więc tutaj też dziękuję
wszystkim pracownikom. Szanowni państwo, PEC, PEC pod kierownictwem nowego prezesa.
Ostatnia inwestycja; ona jest mała kosztowo, nie taka mała, kosztowała pewnie w granicach
700 ileś tysięcy złotych. 2 małe kotły o mocy o ile pamiętam 1,2 megawata każdy. One są po
to że gdybyśmy mieli kłopoty, prezes miał kłopoty, z zakupem ciepła w Magnezytach wtedy
kiedy kończy kampanię ciepłowniczą no to palimy powiedzmy dostarczając wodę do
wszystkich odbiorców na bazie tych małych kotłów i to jest najtańsze ciepło nawet być może,
że niewiele droższe niż ciepło odpadowe z Magnezytów a więc służy do negocjacji dobrych
cen i umów z Magnezytami. Ale też w zimie może być tak że prezes jedzie jednym kotłem jak
jest temperatura taka jaka dzisiaj, spada to używamy jeden z małych kotłów. Więc dziękuję za
tą inwestycję, dziękuję za przygotowanie dużego wniosku, jestem przekonany, że Komisja
Europejska go zatwierdzi i ponad 5 milionów złotych prezes uruchomi w połowie roku czy w
drugiej połowie roku na przebudowę też sieci ciepłowniczej, która ma już na osiedlu świętej
Barbary ponad pewnie 30 lat i jeśli teraz przy pomocy 80% dotacji tego nie zrobimy to ktoś po
nas będzie musiał to robić za 5 góra siedem, osiem i będzie mówił żeśmy zostawili może i ładne
budynki ale co z tego jak miliony trzeba włożyć w sieci a nie wiemy czy będzie wtedy pomoc
europejska w te obszary czy nie. Więc tutaj za to też bardzo dziękuję prezesowi, który osobiście
się bardzo mocno zaangażował ale ma też i dobrych współpracowników i też chciałbym żeby
pan prezes tam przekazał, że monitorujemy, wszystko wiemy co się robi, wiemy, że jesteście
odpowiedzialni i dziękujemy. To jest własność samorządu, to są ludzie, my ich tutaj łączymy
w wielką naszą rodzinę samorządową. Szanowni państwo to była taka bardzo ogólna, taka
zbieranina informacji żeby w jakiś sposób z grubsza powiedzieć jak to wszystko stoi. Po
zakończeniu tego roku, szczegółowo oczywiście opiszemy to dokładnie jak zawsze, zgodnie z
procedurami opowiemy za 5 miesięcy. Na dziś szanowni państwo oceniam ten rok, który
upłynął na 4 być może nawet 4 z plusem ale to będzie czas właśnie do maja. Chcę jeszcze
skomentować ten jeden obrazek, pan kierownik Krzych go przygotował. Szanowni państwo, u
dołu mamy drogę krajową od Ropczyc do Sędziszowa, z tym rozjazdem w tym obniżeniu do
Gnojnicy, do Gnojnicy na Broniszów i mamy niebieskim powiedzmy tuszem linię, która
pokazuje przyszły łącznik, drogę którą projektuje powiat, jest na etapie teraz środowiskowej
analizy, regionalny dyrektor ochrony środowiska ocenia przedłożone materiały do decyzji
środowiskowej. I szanowni państwo chcę to zestawić z uchwalonym 4 lata temu przez Wysoką
Radę szczegółowym planem dotyczącym rezerwacji pasa nieruchomości pod budowę właśnie
tej drogi. Druga linia – taki jest pas rezerwacji 4 lata temu pasa nieruchomości na naszym
terenie bo tam już jest gmina Sędziszów. Dlaczegośmy zarezerwowali ten pas – żeby aktywnie
rozwijające się budownictwo czyli właściciele działek widzieli, że w tym terenie nie wolno
dzielić, to jest prawnie niemożliwe, nie można w pobliżu tego pasa też budować domów, żeby
później ludzie nie czuli zagrożenia w związku z bliskością drogi. No i niestety powiat niedawno
czyli kilka miesięcy temu, to było dość znane, z woli zarządu zmienił przebieg tej trasy,
zdecydował się na budowę nie w oparciu o decyzję lokalizacyjną ale o tak zwaną ustawę ZRIDu czyli tą specustawę, że budujemy drogę niech ludzie mówią nie, my powiedzmy utrzymujemy
decyzję ostateczną i budujemy a ludzie jeśli są niezadowoleni czy z wysokości odszkodowania
czy z przebiegu niech się prawują z nami w sądzie. O co mi szanowni państwo chodzi – chodzi
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które wybudowane w ostatnich latach, (…), znalazły się dość blisko projektowanej drogi.
Ja chciałbym żeby ci mieszkańcy, którzy zainwestowali w te domy niedawno, wierząc, że
daleko, daleko, będzie w przyszłości przebiegała ta droga, zgodnie z decyzją Wysokiej Rady
sprzed 4 lat, nie mieli pretensji, ta odległość tutaj (…) to jest
piętnaście, szesnaście metrów domu od powiedzmy drogi, która niestety jest na wysokiej
skarpie bo to jest przejazd nad torami a więc jest tutaj wał przynajmniej 3-y, 4-ro metrowy.
Więc szanowni państwo to może być problem. Może być problem i ja dlatego to dzisiaj
pokazuję żeby nie było tak, pani przewodnicząca, czy panie radny, z Witkowic, że winny jest
burmistrz albo Rada Miejska bo taką ustalili lokalizację. Myśmy tej lokalizacji nie ustalali.
Dzisiaj toczy się postępowanie w związku z wydaniem decyzji środowiskowej i ja też
szczegółowo tak naprawdę to podnoszę ten temat teraz żeby jeszcze się zastanowić albo
przynajmniej rozmawiać z tymi mieszkańcami. Mówię o zarządzie powiatu, żeby nie było tak,
że jednak ci mieszkańcy zablokują budowę tej drogi a powiat umyje ręce i powie, no dobrze w
takim razie pierwszy etap realizujemy czyli od autostrady zjazd do drogi powiatowej do bram
Sędziszowa a dalej się nie da bo ludzie nie pozwolą. Ostrzegamy, że należało i należy się
trzymać terenu zarezerwowanego, bo koniec tej naszej drogi jest w tym samym miejscu co i
obecna droga niebieska bo zjazd z autostrady jest wybudowany i on fizycznie jest, jedna czy
druga droga musiałaby do tego zjazdu dojść. Komuś tam ponoć zależało z członków zarządu,
którego już nie ma w zarządzie powiatu, żeby przekierować to na inną trasę i tak to poszło.
Jeżeli to był naprawdę powód no to ja ubolewam bo ci mieszkańcy, którzy u nas wybudowali
te domy mieli prawo sądzić, że droga będzie pięćdziesiąt, sześćdziesiąt metrów od ich domu.
Więc szanowni państwo stąd powód tego pokazania. Oczywiście w żaden sposób gmina nie
chce wstrzymywać tej inwestycji. Uważam, że jednak jakoś można się z tymi mieszkańcami
może dogadać, być może, że im to w ogóle nie przeszkadza ale nie chciałbym żeby to było po
cichu, że nikt o tym nie wie, że ci mieszkańcy; a bo nikt nam nie powiedział, że gdzie był radny,
gdzie był sołtys, gdzie był burmistrz – to ja to publicznie pokazuję. Stosowne pismo
wystosowałem z ostrzeżeniem, z pochyleniem się nad tym problemem do dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który prowadzi to postępowanie i do
pana starosty, informując, że widzę tutaj pewien problem. Wysoka Rado, pewnie tyle jeżeli
chodzi o informację, przekroczyłem absolutnie swój czas, bardzo przepraszam. I na koniec
chciałbym raz jeszcze podziękować Wysokiej Radzie za cały ten rok, za dobrą współpracę z
burmistrzem, z urzędem miejskim, ze wszystkimi naszymi jednostkami organizacyjnymi,
chciałbym szanowni państwo, zapraszając was na spotkanie, do USC opłatkowe, tam jednak
może nie być okazji żeby oficjalnie złożyć państwu wszystkim życzenia, więc szanowni
państwo przyjmijcie, w imieniu urzędu miejskiego, w moim imieniu, państwo Wysoka Rado,
państwo sołtysi, przewodniczący osiedli, kierownictwo gminy, panie mecenasie oraz nasi
goście jeżeli są, proszę przyjąć życzenia pogodnych, radosnych i rodzinnych świąt Bożego
Narodzenia, byśmy mogli w te święta bezpiecznie przebywać w gronie ogniska domowego bo
dom to zawsze jest coś najmilszego, najcieplejszego w sensie też i takim emocjonalnym. Życzę
szanowni państwo by w czasie świąt nie myśleć o sprawach zawodowych, nawet społecznych,
żeby refleksja kierowała się tylko i wyłącznie na sprawy rodziny, na sprawy dzieci, wnuków
ale też życzę przy okazji satysfakcji z tego co jako radni, jako sołtysi, przewodniczący osiedli,
przede wszystkim też jako kadra kierownicza gminy zrobiliśmy bo robimy społecznie, robimy
zawodowo, oprócz pieniędzy zawsze to powtarzam chcemy mieć satysfakcję, chcemy mieć
poczucie dumy, że mieszkamy w Ropczycach ale żeby takie poczucie mieć i żeby inni uważali,
że mamy prawo być dumni, że mieszkamy w Ropczycach, w gminie Ropczyce, to musimy też
jak pliszka czasami swój ogonek chwalić i bronić rzeczy trudnych a przypominać o rzeczach
dobrych. Szanowni państwo, życzę przede wszystkim zdrowia na Nowy Rok, wszelkiej
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pomyślności, spełnienia wszystkich planów i marzeń, jeszcze raz dziękuję wszystkim
serdecznie, zapraszam do USC.

10.
Przewodniczący Rady poinformował, że jak co roku na adres przewodniczącego rady nadeszło
wiele życzeń świątecznych od firm i jednostek organizacyjnych. Wszystkie te życzenia są
w biurze rady jeżeli ktoś chciałby wglądnąć do tych życzeń, pozdrowień będzie to udostępnione
każdemu.
Radny pan Jan Curzytek - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, jestem
zmuszony kilka słów powiedzieć, chciałem ten głos zabrać na zebraniu wiejskim ale
pomyślałem niech ludzie się wygadają, po drugie nie chciałem przedłużać, w związku z tym
tego głosu nie zabierałem. Panie burmistrzu, ja chciałem serdecznie podziękować przede
wszystkim za udzieloną wszelką pomoc w przeszłym roku, chciałem podziękować wszystkim,
którzy ewentualnie tej pomocy udzielili, nie będę wymieniał nazwisk. Są w osiedlu Witkowice
cztery priorytety o których niech burmistrz pomyśli, ewentualnie zadecyduje. Przede
wszystkim nie widzę możliwości, żeby załatwić wszystkie bieżące sprawy na temat szkoły przy
tylko remoncie szkoły. Moim zdaniem tylko wchodzi w rachubę budowa nowej szkoły. To jest
duży problem, trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby to doprowadzić. Przede wszystkim nie
w tym roku tylko niech rozpocznie się działalność w tym kierunku, żeby poszukać odpowiednią
działkę. To jest w tej chwili najważniejsze a sprawa budowy to jest sprawa długofalowa, dużych
pieniędzy ale mi się wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie. Druga sprawa panie burmistrzu
to jest odprowadzenie wody przy ul. Spokojnej z tego całego osiedla za Pałacem. Kiedyś może
dojść do takiej sytuacji, że kilkadziesiąt domów będzie pokazywało palcem kto jest winien, ta
ulica Cicha i cała Sucharskiego po lewej stronie aż do rzeki właściwie. Myśmy przeżyli taką
sprawę powodziową i ona ewentualnie może wrócić. Ludzie mi się czasem pytają co z tą wodą
jest, ja mówię, może kiedyś będzie zrobione, co roku się obiecuje, że coś się ewentualnie zrobi
i nic się w tej chwili nie dzieje. Sprawa trzecia to jest może mniejsza sprawa, tamte priorytety
są najważniejsze to jest kanalizacja przy ulicy Kolonia ale właściwie coś się już zaczyna w tym
kierunku dziać i jeszcze jedna rzecz to jest rzeka Wielopolka. Trzeba wszystkich możliwych
sposobów użyć, żeby zmusić do regulacji tej rzeki. W tej chwili ta rzeka jest sto razy gorsza jak
przedtem była, po wycięciu drzew bo się okazuje, że każde drzewo, które było wycięte w tej
chwili są odrosty i tam 20 metrów do rzeki nie można nawet dojść. Mam prośbę, żeby pan
burmistrz o tym pamiętał. Serdecznie dziękuję. Na samym końcu ponieważ myślę, że w tym
gronie się może w przyszłym roku już nie spotkamy, chciałem wszystkim podziękować za
współpracę i życzyć wesołych świąt, wszystkiego najlepszego.
Radny pan Jan Rydzik – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w swoim imieniu i w imieniu
mieszkańców Piłsudskiego i Konarskiego chciałem podziękować panu prezesowi TBS-u za
wykonanie nowych schodów, wywiązał się i z terminu i z obietnicy tak, że chciałem jeszcze
w tym roku podziękować.
Przewodniczący Rady w imieniu własnym oraz w imieniu rady złożył życzenia świąteczne
całemu kierownictwu urzędu na czele z panem burmistrzem, wszystkim pracownikom urzędu,
przewodniczącym zarządów osiedli, sołtysom. Życzył na nadchodzące święta i Nowy Rok
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wszelkiej pomyślności, przeżywania świąt w radości, rodzinnym pokoju, rodzinnej atmosferze
oraz wszystkiego najlepszego. W Nowym Roku życzył wszelkiej pomyślności, jak najmniej
trosk, kłopotów, dobrych pomysłów dla radnych, dla kierownictwa urzędu oraz wszystkiego
najlepszego.
11.
Przewodniczący Rady zamknął 46 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.
Protokolanci:
mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej,
mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej.
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