Protokół Nr LV / 18
z LV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 16 lipca 2018 r.

Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku
obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie wyników głosowań,
wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący
Rady Miejskiej – pan Józef Misiura.
Czas trwania sesji: ok. 13.10 – 15.15.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:
1.
Przewodniczący Rady – Otworzył 55 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy
obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.
2.
Przewodniczący Rady zapytał czy do otrzymanego na dzisiejszą sesję porządku obrad ktoś
chciałby wnieść jakieś zmiany, poprawki.
Nie zgłoszono zmian do porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z 54 sesji.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
4.2.utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Niedźwiadzie Górnej,
4.3.utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Prof. Tadeusza Sinki
w Małej,
4.4.utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie,
4.5.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ropczyce
a Gminą Miasto Rzeszów,
4.6.zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
i opiekuńcze nauczycieli,
4.7.uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach,
4.8.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13/1/2018
w miejscowości Ropczyce,
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4.9.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 14/2/2018 dla terenu
położonego za Zakładami Magnezytowymi w Ropczycach,
4.10.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy
Ropczyce w 2018 roku,
4.11.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018 rok,
4.12.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018 rok,
4.13.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych – cz.I.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Zamknięcie sesji.
3.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 54 sesji rady miejskiej.
Uwagi nie zostały zgłoszone.
Protokół z 54 sesji został przyjęty, przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
4.
4.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu –
Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej – pan Józef Drozd.
Proponuje się przyjąć uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w wymaganym czasie tj. do
12 stycznia przedłożyło powyższy projekt. Rada gminy ma 2 miesiące, żeby podjąć stosowną
uchwałę. Regulamin po przyjęciu zostanie przekazany do zaopiniowania organowi
regulującemu tj. dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, to jest dawna instytucja Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Autorem tego projektu jest pan prezes Środa z zespołem.
§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjęty projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków podlega
przekazaniu do organu regulacyjnego, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem
zaopiniowania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Radny pan Edward Marć – przedstawił opinię z posiedzenia Komisji ds. gospodarki
komunalnej oraz rozwoju gospodarczego z dnia 11 lipca 2018 r.. Pozytywną opinię uzyskały
poniżej wymienione projekty uchwał przedłożone na 55 sesję rady miejskiej: projekt uchwały
4.1. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, projekt 4.8 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13/1/2018 w miejscowości Ropczyce,
projekt uchwały 4.9. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 14/2/2018 dla terenu położonego za Zakładami Magnezytowymi
w Ropczycach.
2

Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

4.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej – Dyrektor Zespołu Obsługi
Jednostek Oświatowych – pan Stanisław Mazur.
W proponowanej uchwale z dniem 1 września 2018 roku tworzy się oddział przedszkolny
w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej. Liczba oddziałów przedszkolnych w kolejnych
latach określana będzie corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły. Wykonanie uchwały
powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Funkcjonowanie tego oddziału będzie od 1 września 2018
do 31 sierpnia 2019 roku a następnie dla ciągłości projektu musi funkcjonować co najmniej
przez 2 lata. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 300 000 zł, z tego środki pozyskane
prawie 250 000 zł i udział własny gminy 44 000 zł. Podobnej treści są następne dwa projekty
uchwał.
Radny pan Dariusz Mormol – przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sporu
poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2018
roku pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. i 4.6.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

4.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej im. Prof. Tadeusza Sinki w Małej – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek
Oświatowych – pan Stanisław Mazur.
Proponowana uchwała w treści jest podobna do poprzedniej, różni się tylko tym, że ten oddział
przedszkolny unijny będzie funkcjonował w Szkole Podstawowej w Małej również od 1
września do 31 sierpnia 2019 r.. Jest to oddział dla dzieci 3-6 lat. Również tutaj wartości
projektu jak również pozyskane środki i udział własny gminy jest podobny. Wysoka Rada już
podejmowała uchwały 27 listopada 2017 roku o przystąpieniu do projektu i o zabezpieczeniu
udziału własnego ale Wojewódzki Urząd Pracy życzy sobie, aby były dodatkowe uchwały
o utworzeniu od 1 września oddziałów przedszkolnych.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Prof. Tadeusza Sinki w Małej przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
4.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych –
pan Stanisław Mazur.
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Projekt uchwały dotyczy utworzenia z dniem 1 września 2018 roku oddziału przedszkolnego
w publicznym przedszkolu w Lubzinie. Również jest to oddział utworzony ze środków
unijnych dla dzieci w wieku od 3-5 lat, ponieważ 6-latki są w szkole podstawowej.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się
– 0.

4.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miasto Rzeszów – Dyrektor Zespołu
Obsługi Jednostek Oświatowych – pan Stanisław Mazur.
Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Ropczyce a Gminą Miasto Rzeszów w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania
publicznego z zakresu oświaty polegającego na uczestnictwie uczniów, tych uczniów jest
dwóch zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce w nauce religii prowadzonej przez Kościół
Chrześcijan Baptystów w Rzeszowie. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zawarcia
porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. Rodzice będą dowozić swoje dzieci do Rzeszowa na
własny koszt. Są to uczniowie klasy pierwszej i klasy szóstej szkoły podstawowej. W czasie
nauki religii prowadzonej przez zbór Kościoła Baptystów w Rzeszowie uczniowie ci zostaną
włączeni do grupy międzyszkolnej dlatego, że tych uczniów jest niewielu.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miasto Rzeszów przy: za – 18 głosów,
przeciw - 0, wstrzymujących się – 1.

4.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego
funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli – Dyrektor
Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych – pan Stanisław Mazur.
W uchwale Nr XXX/385/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: W § 8 wykreśla się
ust. 5 i dodaje się ust. 7 o następującej treści: Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa dla nauczyciela w przypadku, gdy
dana godzina jest realizowana przez nauczyciela w innym wymiarze zajęć niż wymiar,
w którym został on zatrudniony, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego przez tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, w którym
nauczyciel został zatrudniony. To jest ten podstawowy zapis zmieniający. Zmienia się również
treść § 18 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: 1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest
na następujące okresy: od 01.01. …do 31.08….i od 01.09….do 31.12…w wysokości od 2% do
20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela w danej szkole. Wysokość tego dodatku
pozostała bez zmian. Okresy te zostały bardziej dopasowane do roku szkolnego. Również w tej
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uchwale w paragrafie 2 postanowienia rozdziału VIII tracą moc z dniem 1 stycznia 2018 r.,
dotyczy to dodatku mieszkaniowego, który już od 1 stycznia nie jest wypłacany. Uchwała ta
jako jedyna z tych wszystkich proponowanych oświatowych podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni z mocą
obowiązującą od 1 września 2018.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego
funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

4.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach – Kierownik Komórki ds. świadczeń rodzinnych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pani Urszula Kot.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Statut odzwierciedla działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej w ramach obowiązujących przepisów prawa. W związku
z wprowadzeniem poszczególnymi nowelizacjami zmian obowiązujących aktów prawnych
oraz nowymi regulacjami prawnymi, w tym ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,
realizacji programu wieloletniego Senior+ poprzez stworzenie klubów seniora w obszarze
działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach koniecznym stało się
dostosowanie Statutu jednostki do aktualnego zakresu zadań oraz struktury organizacyjnej.
Radny pan Dariusz Skórski poinformował, że Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego na
posiedzeniu w dniu 6 lipca pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących
się – 0.

4.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 13/1/2018 w miejscowości Ropczyce – Kierownik
Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr
13/1/2018 w miejscowości Ropczyce przy ul. Zielonej - dworzec autobusowy, obejmujący
teren o powierzchni 1,48 ha, zwany dalej „planem”. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 października 2015 r., oraz z dnia 26 lutego
2016 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1 do uchwały. Jest to obszar pokazany
na mapie. Podstawowym celem planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad
zagospodarowania terenów przy uwzględnieniu ładu przestrzennego i zrównoważonego
rozwoju gminy Ropczyce. Załącznikami do uchwały są: załącznik nr 1 – rysunek planu w skali
1: 1000, stanowiący integralną część, załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, są to głównie budowa wodociągu
i kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu. W tym obszarze zostały wyznaczone jak
gdyby dwa obszary 6.U i 1.UKS. Przeznaczenie dla obszaru 6.U jest to teren zabudowy
usługowej, dopuszcza się następujące funkcje usługowe: użyteczności publicznej, kultury,
oświaty, komercyjne i hotelarstwa oraz teren 1.UKS przeznaczenie terenu zabudowa usługowa
w zakresie komunikacji zbiorowej. Dopuszcza się realizację budynku dworca wraz z usługami
towarzyszącymi oraz inne budynki związane z przeznaczeniem terenu, przy uwzględnieniu
określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dopuszcza się następujące
funkcje usługowe: kultury, komercyjne. Oprócz tych dwóch terenów są jeszcze: teren 5.Zi teren
zieleni izolacyjnej oraz obszary KD dróg publicznych. Na rysunku tym jest również wykazane
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia powodziowego raz na 200 lat. Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wejście
w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów do objętego
nim terenu. W tej chwili jest ten teren objęty planem przeznaczonym pod budowę dworca
i usług.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 13/1/2018 w miejscowości Ropczyce przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

4.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 14/2/2018 dla terenu położonego za Zakładami
Magnezytowymi w Ropczycach – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania
Przestrzennego i Nieruchomości – pan Józef Krzych.
Projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr
14/2/2018 dla terenu położonego za Zakładami Magnezytowymi w Ropczycach zwanego dalej
planem. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 14/2/2018 dla
terenu położonego za Zakładami Magnezytowymi w Ropczycach, zwany dalej planem. Plan
obejmuje obszar o powierzchni około 71,4 ha, położony za Zakładami Magnezytowymi
w Ropczycach, w granicach oznaczonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznikami do niniejszej uchwały są: rysunek planu w skali 1: 2000, będący integralną
częścią uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. Ten
załącznik został państwu radnym rozdany przed sesją. W obszarze tym są wyznaczone tereny
o symbolu od 1P/U do 8P/U których przeznaczenie określa się na cele obiektów produkcyjnych,
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składów i magazynów oraz usług. Dodatkowo w terenie 5/U dopuszcza się obiekty,
infrastrukturę kolejową, bocznice kolejowe oraz obiekty związane z naprawą taboru
kolejowego. W obszarze tym również są jeszcze inne kontury terenów, gdzie jest 1Zi tereny
zieleni izolacyjnej oraz tereny przeznaczone pod drogi publiczne KDL i KDD i drogę
wewnętrzną KDW. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 14/2/2018 dla terenu położonego za Zakładami
Magnezytowymi w Ropczycach przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

4.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku – Skarbnik Gminy – pani
Beata Malec.
Projekt dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów
Gminy Ropczyce w 2018 roku. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym,
o finansach publicznych oraz uchwały 463 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia
2017 roku zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 5 351 065 zł na pokrycie planowanych
rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku. Według zapisów paragrafu 1 projektu uchwały
rozpisane są według kwot i źródeł zaciągnięcia kredytów nazwy banków w których gmina
Ropczyce wcześniej zaciągnęła zobowiązania. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2024.
Wybór banku zostanie dokonany zgodnie z procedurą postępowania zamówień publicznych.
Projekt uchwały upoważnia Burmistrza Ropczyc do podpisania umowy z bankiem, który
zostanie wyłoniony w ramach procedury zamówień publicznych. Upoważnia się również
Burmistrza Ropczyc do podpisania weksla in blanco, który będzie zabezpieczeniem na okres
spłaty kredytu czyli na lata 2019-2024.
Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna w związku z dzisiejszą sesją zaopiniowała 4 projekty uchwał. Są to opinie
pozytywne i dotyczą projektów: w sprawie zaciągnięcia kredytu na podstawie uchwały
budżetowej na bieżący rok – projekt 4.10., w sprawie zmian w budżecie według obecnego stanu
wykonania zadań oraz dochodów – projekt 4.11., w sprawie zmiany w budżecie, co dotyczy
kredytu 1 000 000 zł – projekt 4.12., w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
wynikających ze zmian w budżecie – projekt 4.13.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku przy: za – 19 głosów,
przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

4.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018
rok - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018 rok. W projekcie zwiększa się
dochody gminy o kwotę 182 902,74 zł. W tabeli nr 1 według klasyfikacji budżetowej rozpisane
są poszczególne zwiększenia z tytułu dochodów. Są to kwoty: 74 600 zł jako wprowadzona
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dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie otwarte strefy aktywności OSA w gminie
Ropczyce, również zwroty kosztów za użytkowanie podręczników według poszczególnych
placówek oświatowych, które takie zwroty kosztów otrzymują. Kwota 10 000 zł jest to
udzielona pomoc finansowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego na wyposażenie Wiejskiego
Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej na zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego,
również kwota 96 000 zł są to kwoty, które w trakcie realizacji budżetu za pierwsze półrocze
w ramach odszkodowań gmina z poszczególnych źródeł otrzymała. W tabeli nr 2 rozpisanie
według poszczególnej klasyfikacji budżetowej zadań, które realizowane są czy przez Urząd
Miejski w Ropczycach czy przez poszczególne placówki. Wprowadza się jako udział gminy na
zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37 200 zł na program
szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia,
wyposażenie obiektów wiejskiego centrum kultury jako udział własny i otwarte strefy
aktywności w ramach dotacji. W paragrafie 2 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości
36 850 zł. Są to realizacje zadań w ramach oszczędności inwestycyjnych i przesunięcia.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na
2018 rok przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

4.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018
rok - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
W projekcie dokonuje się zmian w budżecie na 2018 rok. Zwiększa się wydatki o kwotę
1 000 000 zł w związku z realizacją zadań przez gminę w związku z rozstrzygniętymi
przetargami i brakami jakie wystąpiły w ramach zadania Budowa, przebudowa i modernizacja
dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce 300 000 zł oraz zakup usług remontowych na
zadanie Odbudowa mostu w ciągu drogi Niedźwiada-Kolawa 700 000 zł. Na pokrycie
wydatków wprowadza się planowany deficyt w kwocie 1 000 000 zł, zwiększa się jednocześnie
planowane przychody budżetu o tą kwotę.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na
2018 rok przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

4.13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ropczyce - Skarbnik Gminy – pani Beata Malec.
Projekt dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce. W związku ze
zmianami uchwały budżetowej jakie zostały dokonane w ostatnim okresie Załącznik nr 1
otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do projektu uchwały w którym zwiększa się, czy
przesuwa się kwoty pomiędzy dochodami, wydatkami, przychodami czy pomiędzy
poszczególnymi kolumnami dotyczące realizacji budżetu. Załącznik nr 2 dotyczący
przedsięwzięć nie ulega zmianie.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ropczyce przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
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