Przewodniczący Rady powiedział, że chce poinformować, że puszcza 4 dokumenty w obieg,
żeby Rada się zapoznała, bo będzie to tematem 6-go punktu porządku obrad.
5.
Burmistrz p.Bolesław Bujak (sprawozdanie) – Panie Przewodniczący, szanowne prezydium,
Wysoka Rado! Szanowni państwo przewodniczący osiedli, sołtysi, kierownictwo gminy,
goście! Bardzo dziękuję Wysokiej Radzie, że na wakacjach, w sezonie urlopowym jest wysoka
frekwencja radnych Rady Miejskiej.
Wysoka Rado! Chciałbym bardzo podziękować dzisiaj panu kierownikowi Józefowi
Krzychowi i jego współpracownikom, że pracowali 2 lata nad opracowaniem tych wiszących
tutaj obszarów dwóch szczegółowych planów zagospodarowania. 2 lata pracy to wcale nie jest
zbyt długi okres na uchwalenie szczegółowych planów zagospodarowania czyli tego planu
miejscowego, prawa własnego, który jest dzisiaj niezbędny aby można było przekształcić w
sensie prawnym tereny rolne na nieruchomość, aby można było uruchomić na takich obszarach
jakiekolwiek inwestycje, większe czy mniejsze, jak również i budować, przygotowywać
inwestycje infrastrukturalne, zawsze dla zagospodarowania tak bardzo potrzebne. Pierwszy
teren, mniejszy o powierzchni 1 ha 70 arów to były dworzec autobusowy, obecny obszar tego
dworca. Wszyscy wiemy, że dworzec był budowany prawie 45 lat temu, jest już trochę
zdekapitalizowany i nie przystaje do oczekiwań i potrzeb mieszkańców tak ze względu na jego
architekturę, stan techniczny, wielkość, potrzeby, jak również ta powierzchnia prawie w
centrum Ropczyc jest nieefektywnie wykorzystana. I po wielu latach zmieniającej się własności
tego terenu, od firm polskich przez zagraniczne, wykupiliśmy jako samorząd Ropczyc ten teren
i uważam, że powinniśmy go pilnie zagospodarować. Pierwszym ważnym, niezbędnym
krokiem jest właśnie dzisiaj uchwalenie szczegółowego planu, za co bardzo dziękuję Wysokiej
Radzie. Plan będzie prawem miejscowym za jakieś 6 tygodni, bo uchwała musi być
zweryfikowana przez wydział prawny wojewody a następnie opublikowana w dzienniku
urzędowym, jak stanowi nasza uchwała 2 tygodnie po opublikowaniu wchodzi w życie. A więc
mamy jeszcze ten okres czasu aby nasi współinwestorzy tego terenu, którzy oczekiwali na tą
uchwałę od ponad półtora roku, z którymi mamy podpisaną umowę o współpracy inwestycyjnej
mówię o firmie, która chce na 12 hektarach rozpocząć inwestycję, ma do dyspozycji teren
wolny od obciążeń prawnych wynikających chociażby z tej słynnej ustawy o ochronie gruntów
rolnych, że można podpisywać akty notarialne z właścicielami, z współwłaścicielami, co do
których firma podpisała wstępne akty notarialne i można projektować. Temu ma służyć również
Wysoka Rado przypominam zakup przez nasz samorząd ponad 3 ha drogi wokół Magnezytów,
w tym drogi o największej szerokości, o ile pamiętam, 16 m. od strony uchwalonego
szczegółowego planu i to umożliwia nam zlecenie i podpisanie umowy na projekt techniczny
tej drogi, którą trzeba by w przyszłości budować, jako pierwszy z dwóch, trzech etapów dojścia
do ulicy Przemysłowej i kiedyś mam wielką nadzieję do łącznika z autostrady, do drogi która
będzie łączyła autostradę z drogą krajową. Już dzisiaj ważą się decyzje co do budowy na terenie
obok naszego szczegółowego planu obiektu, w którym byłby dział projektowo, administracyjny
na oddział na Podkarpacie, czy tu w Ropczycach, czy jednak osobny w Rzeszowie, więc
prowadzę z dyrektorem oddziału rozmowy aby właśnie jego przekonać, że już dzisiaj
przebudowana droga Przemysłowa, która dochodzi prawie pod Mostostal, ZM Invest i Eurovię,
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stanowi już o jakości tego terenu, tak zwanego obszaru przemysłowego, a w najbliższej
przyszłości, po kilku latach, dozbrojeniu tych 70-ciu paru hektarów mamy tutaj typowy obszar
przemysłowy gdzie warto żeby również lokować takie inwestycje w jakby to można powiedzieć
intelekt techniczny czyli inżynierów, projektantów, konstruktorów, bo to się wiąże z tą siedzibą.
Zobaczymy jak ta decyzja będzie wyglądała. Te 73 ha jest dla Ropczyc niezwykle ważne, bo
to jest obszar, o którym możemy mówić, że mamy prawnie zabezpieczony dla Ropczyc na
najbliższe kilka lat obszar przemysłowy, do inwestowania. Trzeba by jeszcze aby też gmina
podjęła się wyzwania, które by polegało nie tylko na projektowaniu i etapami budowie
infrastruktury ale również wykupie choćby kilku hektarów scalonego terenu, w tym obszarze
70-ciu paru hektarów. Więc jest to duża nadzieja bo cokolwiek byśmy nie powiedzieli to rozwój
naszego miasta zależy jednak od firm produkcyjnych i firm usługowych. Dzisiaj wiemy jak
istotne i jak ważne i jak kosztowne są firmy, czy też cenne są firmy działające w sferze
elektronicznych usług, chociażby ostatnia informacja o firmie elektronicznej, która produkuje
między innymi nowoczesne filmy jak Wiedźmin i inne, której wartość rynkowa dzisiaj jest
wyższa niż łączna wartość PGE i Orlenu, a więc kilkadziesiąt miliardów złotych firma
elektroniczna, która powstała jakby na przestrzeni ostatnich ośmiu, dziesięciu lat. Ale my w
takich małych miasteczkach z dala od centrum intelektualnych dążmy do tego aby powstawały
firmy bardzo tradycyjne i racjonalne, firmy produkcyjne, firmy usługowe, których nie da się
przenieść w postaci przewozu komputerów do innego kraju czy do innego miasta z dnia na
dzień bez szkody dla inwestora. Tego typu firmy, które powstają w ostatnich latach, czy to
UTC, czy Rolls Royce, czy Eurovia i tak dalej, tych firm nie da się w ciągu roku przenieść do
innego regionu czy do innego kraju i sądzę, że jest to sukces samorządu, że jednak staramy się
krok po kroku, rok po roku, inwestować w ten obszar przemysłowy i stwarzać coraz lepsze
warunki. Przy okazji zapraszam Wysoką Radę, wszystkich szanownych państwa do
przejechania się tym odcinkiem ulicy Przemysłowej od ronda do wrót Mostostalu żeby
zobaczyć - za tydzień będzie ten odcinek zakończony, przy pomocy dotacji w 50%
odpowiadającej kosztom budowy, drugie 50 to nasze lokalne podatki - że ulica Przemysłowa,
teraz jak się ją całkiem wykończy, jest na miarę potrzeb również wizerunku tego obszaru
przemysłowego Ropczyc i tych firm, które tam są ulokowane. I dziękuję Wysokiej Radzie za
podjęte pozostałe decyzje, one też niosą z sobą ważne decyzje choćby finansowe, które
pozwalają nam adoptować przyznane dotacje, w ostatnim okresie, jak chociażby na te
niewielkie inwestycje ale niezwykle ważne jak OSY czyli osiedlowe obszary do rekreacji czy
też środki, które nam pozwalają zainwestować w kolejne odcinki dróg. Otrzymamy promesy
na kolejne dwa lub trzy odcinki dróg i potrzebny jest udział własny i decyzja Wysokiej Rady
abyśmy na udział własny mogli zaciągnąć pożyczkę jest niezwykle ważna dlatego że w tym
okresie jakim jest lipiec to już mamy zaawansowane czyli rozpoczęte po przetargach, podpisane
umowy, wszystkie nasze inwestycje w dużym stopniu i w zasadzie nie mamy już możliwości,
marginesu, do przesunięcia tych inwestycji i wygospodarowania środków a więc musimy się
wesprzeć pożyczką. Za to bardzo dziękuję.
Wysoka Rado! Jeśli chodzi o dość ważne informacje to zawsze zaczynam od dróg. Otóż jak
zauważyliście, zakończyliśmy remonty cząstkowe, przełomy dróg. Jeżeli jednak gdzieś na
znanych wam odcinkach dróg gminnych, o nawierzchni asfaltowej czy ulic byłyby jakieś dziury
czy przełomy to proszę jeszcze informować nasz referat, pana kierownika czy nawet i mnie.
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Będziemy jeszcze gdzieś tam takie dziury szybko łatać aby nie było tak, że jest druga połowa
roku i na drogach gminnych czy ulicach gminnych mamy przełomy gdzie trzeba redukować
jadąc samochodem do jedynki albo bardzo umiejętnie lawirować aby ominąć dziury. Trochę
mi przykro bo ostatnio musiałem wystosować pismo do starosty naszego powiatu aby zechciał
zlecić remont przełomów na długim ciągu drogi, ulicy powiatowej, bo to miasto, w Brzyznej,
przez Granice do leśniczówki, to wszystko jest w granicach miasta i trochę osobiście mnie
wstyd, że na naszym terenie, nie nasza droga ale kto to wie albo niewiele osób wie, że to nie
jest droga samorządu gminnego tylko samorządu powiatowego, jest tak w wielu miejscach
dziurawa, że trzeba ograniczać szybkość do jedynki i lawirować jeśli jedzie z naprzeciwka
samochód. Mam nadzieję, że to pismo też przyśpieszy decyzję pana starosty aby w tej drugiej
połowie roku już nie czekać tylko szybko zlecać te naprawy, bo do końca czerwca to ludzie
rozumieją, uczestnicy ruchu ale już jest połowa wakacji to się dziwią, a chodzi o to żeby nie
psuć dobrego wizerunku powiatu i również naszego samorządu w oczach mieszkańców
naszego miasta ale też i sąsiadów bo przejeżdżają tą drogą. Wysoka Rado! Robimy w chwili
obecnej modernizacje 21 odcinków dróg i ulic, i w większości ¾, jest już zrealizowana,
wspomniana ulica Przemysłowa, pewnie najbardziej kosztowna, to również droga do centrum
Lubziny, to również droga do Góry Ropczyckiej z Gnojnicy Dolnej wraz z chodnikiem, to są
dość duże inwestycje i tych 18 pozostałych odcinków; w Małej 5, w Niedźwiadzie, w
Brzezówce, w Lubzinie, w Witkowicach itd.. Również robimy 3 odcinki chodników przy
ulicach powiatowych i są one wszystkie na kwotę 950 tysięcy zł plus projekty tych chodników,
daje to razem kwotę około miliona złotych. Powtarzam to po raz kolejny aby utrwaliło się
gdzieś tam w przekonaniu mieszkańców, że nie stoimy bokiem, czy odwracamy się od
konieczności przyśpieszenia budowy chodników przy drogach i ulicach powiatowych ale
pomagamy, a więc zakończony chodnik przy Sucharskiego, budowany chodnik teraz przy ulicy
powiatowej Wyszyńskiego na Pietrzejowej, czy myślę, że wkrótce rozpoczęty chodnik przy
ulicy powiatowej na Granicach. Również myślę, że jesteśmy na - połowa etapu budowy
nowego parkingu przy ulicy św. Barbary i Iwaszkiewicza, że będzie to potrzebny parking dla
nadwyżki samochodów, które nie mieszczą się na ulicach i chodnikach wewnątrzosiedlowych
i dzisiejsza decyzja pozwoli podpisać umowę na przebudowę parkingu przy ulicy świętej
Barbary, w centrum miasta, naprzeciw Agencji Restrukturyzacji, co zwiększy ilość miejsc
postojowych ale również spowoduje, że stan techniczny tego parkingu będzie na miarę
oczekiwań mieszkańców, bo wybudowany kilkanaście lat temu trochę jest na niższym
standardzie. Te miejsca parkingowe są niezwykle ważne i byłoby świetnie gdybyśmy mogli
rozpocząć etap budowy też takich miejsc parkingowych w okolicy księdza Siewierskiego przy
naszej świątyni świętej Barbary na osiedlu św. Barbary. Projekt staramy się jak najszybciej
zakończyć i jeśli projektant się spisze to myślę, że być może jest możliwe, że pierwszy etap
rozpoczniemy, żeby też tam poprawić warunki parkingowe, zwłaszcza w okresie różnych
uroczystości kościelnych i świąt. Jeżeli chodzi o drogi i ulice to oczywiście wiele innych prac
- związanych z realizacją funduszu sołeckiego, to są rozliczne roboty dotyczące konserwacji
rowów, przepustów, koszenie traw, poboczy, znaki pionowe, poziome itd.. To jest ciągła praca
związana z dbałością o utrzymanie czystości, o czystość przystanków autobusowych, między
innymi o kosze, tablice informacyjne, one są w wielu miejscach nowe, montowane, staramy się
stare remontować, malować, dotyczy też przystanków, te które są starsze, rdzewieją, więc to
11

jest też taka nasza codzienna niezwykle ważna praca żeby w odczuciu mieszkańców, było
widoczne, że jesteśmy gospodarzami i że dbamy o każdy obiekt, poczynając od szkoły, poprzez
przedszkole, nawet i o przystanek autobusowy, nie chcemy żeby takie przystanki szpeciły i
tworzyły zły wizerunek o gospodarzach, o samorządzie. Również jest wiele projektów na etapie
przygotowawczym i dotyczy to spraw tych chodników, tych dróg, o które państwo żeście
wnioskowali i mamy nadzieję, że te projekty, które mają być w tym roku zakończone, to
będziemy kończyć, niektóre przekazujemy do samorządu wojewódzkiego. Też prowadzimy
negocjacje aby można było otworzyć inwestycje budowy chodników przy drodze
wojewódzkiej, chodzi tutaj o Łączki, do końca lipca powinna zapaść decyzja. Wysoka Rado, w
tym dziale mieszczą się również inwestycje w zakresie oświetlenia, więc przypominam, że
zakończyliśmy budowę oświetlenia, aczkolwiek jeszcze nieuruchomioną, niewpiętą, bo są 6cio tygodniowe przynajmniej uzgodnienia z Zakładem Energetycznym – instalacje w Gnojnicy
Woli, które łączą Broniszów oświetlenie i Granice z sołectwem Gnojnica Wola. Jak również
odcinek oświetlenia drogi powiatowej od Czekaja do Brzezówki i to są inwestycje po 100
tysięcy zł. Natomiast podpisaliśmy umowy z firmą z Dębicy, która ma zrealizować do końca
września, czy 15 październik zaświecić, 3 odcinki oświetlenia: droga powiatowa i droga gminna
w Okoninie od drogi wojewódzkiej ten bardzo uczęszczany szlak w związku z tym, że i TIR-y
tam się wypuszczają, jest to skrótowy łącznik łączący drogę E4 w Lubzinie z drogą
wojewódzką, jak również i przejazd z autostrady i droga powiatowa od szkoły w Niedźwiadzie
Dolnej do Małej, w zasadzie do sołectwa Małej oraz odcinek drogi gminnej na Czekaju czyli
ulica Słoneczna od kościoła do końca budowy obiektów. I mam nadzieję, że te 3 odcinki
znacząco poprawią również bezpieczeństwo naszych mieszkańców co nie znaczy, że
realizujemy wszystkie oczekiwania mieszkańców w tym zakresie, część inwestycji gotowych
do realizacji musi poczekać na przyszły rok z braku środków i również inne odcinki dróg i
powiatowych i naszych są w przygotowaniu dokumentacji, też będą one realizowane pewnie
w przyszłej kadencji.
Szanowni państwo, gro inwestycji skupia się na inwestycjach kubaturowych i liniowych. To
budowa hali sportowej, gdzie rozpoczęły się przygotowania pod wykopy. Pogoda nie sprzyja,
pewnie ten tydzień będzie pewnego rodzaju przerwą na tej inwestycji, bo do tej pory trwały
przeniesienia wszystkich instalacji, jak kanalizacji, jak wody, mamy problemy z ciepłociągiem,
podejmiemy decyzję w najbliższych dniach. Teren jest wyburzony, zasypany i miały być
rozpoczęte właśnie od poniedziałku wykopy pod ławy i fundamenty i pewnie będzie troszkę
przestoju. Ale głęboko w to wierzę, że wakacje zostaną zakończone tym oczekiwanym etapem,
zakończenia właśnie ław fundamentowych i że teren będzie przygotowany do budowy ścian.
Myślę, że też zgodnie z harmonogramem przebiega budowa szkoły w Brzezówce, drugi etap.
Tutaj dodam, że do końca września powinniśmy mieć stan surowy zamknięty i uważam, że to
się uda. Mamy też dobrze zaawansowaną przebudowę dachu na szkole w Małej ale na pewno
te deszcze nam nie pomagają bo jest postawiona konstrukcja drewniana, jeszcze niegotowa do
krycia, budujemy kominy, wyprowadzić je trzeba ponad konstrukcję drewnianą dachu, a
deszcze padają dość obfite. I mamy pomniejsze inwestycje, które są kończone, zakończone.
Zakończona jest kryta podłoga przy OSP na Granicach, w chwili obecnej nad taką krytą
podłogą, podobną, pracujemy przy Okoninie, przeniesione są instalacje, te które tam są
niezbędne, przygotowane są place parkingowe, chodniczki, które miały być wybudowane i
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teraz Spółdzielnia Pokój staje przed zadaniem by w ciągu półtora miesiąca czy miesiąca
znacząco zaawansować budowę krytej podłogi. Taką podłogę krytą oddaliśmy właśnie na
Granicach. W chwili obecnej jesteśmy na etapie odbioru końcowego, po trzecim etapie
rozbudowy budynku dla Interu w Gnojnicy. Ten obiekt wraz z tym terenem przenosimy w
zarząd Centrum Sportu i Rekreacji, gospodarza instytucjonalnego, aby w pełni wykorzystać
funkcję tego budynku. I bardzo się cieszę, że etapami, co roku poprawiamy możliwości
korzystania z bazy sportowej otwartej, przez tworzenie też dobrego zaplecza w postaci szatni,
w postaci sanitariatów, w postaci świetlic, dla tych obiektów sportowych. Przed nami tak jak
powiedziałem przetargi i wdrożenie stref rekreacyjnych tzw. OS. I czekamy na otwarcie po
ogłoszeniu największego przetargu, na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem w
Gnojnicy. To jest przetarg tej kadencji w sensie wielkości zadania; finansowym jak i zakresu
rzeczowego. Zakładamy, że to będzie gdzieś w granicach między 18 a 22 mln zł przetarg.
Bardzo byśmy chcieli aby byli oferenci, żeby można było sfinalizować wstępnie przyznaną
nam dotację do tego zadania w wysokości 8,5 mln zł ze środków europejskich. To mielibyśmy
w tym roku pewnie największy zakres wszystkich razem inwestycji. Liczę je w sumie w
granicach 40 mln zł. To jest naprawdę olbrzymi zakres inwestycji w ¾ przypadających na
Referat Rozwoju Gospodarczego, na panią kierownik Marię Bochenek i jej inżynierów. Bardzo
dziękuję za podjęcie odpowiedzialności za te inwestycje, za odpowiedzialną pracę, bo 40 mln
na głowie w ciągu tego roku to jest mnóstwo różnej pracy uzgodnieniowej, z instytucjami, z
ludźmi, wiele problemów technicznych, nie tylko budowa, mamy wiele różnych projektów,
które co prawda zewnętrzni projektanci opracowują ale bez konsultacji, bez uzgodnień, bez
ciągłych narad technicznych tego robić się nie da. Więc jestem bardzo zobowiązany pani
kierownik i referatowi, bo biorą na siebie ciężar odpowiedzialności za te najważniejsze zadania.
Bo jak zwykle bywa i to w większości w każdym samorządzie ostatni rok, to nie kwestia
wyborów tylko to jest kwestia finalizowania, zwykle przez dwa, trzy lata wszelkich projektów,
przygotowań. Chociażby to co mówiłem, żeby móc zrealizować inwestycje w tym obszarze 73
hektarów, to najpierw ponad 2 lata trwało przygotowanie właśnie tego szczegółowego planu.
A dopiero projekty techniczne i budowa. Nic nie trwa krótko tylko wszystko etapami i najlepiej
jak jest pewna ciągłość. Nie chcę zamęczać projektami, które są w przygotowaniu ale Wysoka
Rada mniej więcej się orientuje w etapach przygotowawczych pod kątem przyszłego i
następnych lat, które są na deskach projektowych naszych różnych projektantów, za które
odpowiadamy i które chcielibyśmy aby udawało się zgodnie z umowami w terminach
wykonać. Wysoka Rado, w obszarze gospodarki przestrzennej to finał to jest jak powiedziałem
wcześniej, dzisiaj, te dwie uchwały. Ale też na co dzień to praca dla mieszkańców bo wspomnę,
że w okresie miesiąca do tej pory na przykład wydaliśmy 35 decyzji o warunkach zabudowy
dotyczących mieszkań, decyzji gospodarczo-infrastrukturalnych, usługowych, przyjęliśmy 31
kolejnych wniosków, i to jest taka całoroczna praca, kulminacja wniosków od maja do sierpnia
i wydawanie tych wniosków przez cały rok. I one są początkiem inwestycji prywatnych,
inwestycji różnych firm, instytucji, spółek i to jest ta podstawowa praca w obszarze gospodarki
przestrzennej i nieruchomości. Oprócz tego mamy dość zawiłą kontrolę NIK-u, która już trwa
5 tygodni i jeszcze chyba dwa, trzy tygodnie. Dotyczy ona analizy stanu prawnego
nieruchomości i ujawniania tych własności w księgach wieczystych. To jest kontrola NIK-u w
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całym kraju a dotyczy samorządów i gminnych, i powiatowych. Myślę, że nam pokaże jak ten
zakres powinien wyglądać i na jakim etapie my jesteśmy.
Wysoka Rado, rozliczamy dotacje, któreśmy otrzymali w roku ubiegłym, w tym roku.
Wspomniane dotacje z tamtego roku to jeszcze w ramach Lidera – Brzezówka, budowa boisk
wielofunkcyjnych w Niedźwiadzie, w Gnojnicy. Rok temu oddaliśmy te zadania a jeszcze
wciąż musimy rozliczać po to żeby otrzymać po roku pieniądze z Unii Europejskiej poprzez
Urząd Marszałkowski. Tak powoli trwa ta biurokracja można by powiedzieć polska, bo nie
narzekajmy na Unię Europejską bo to myśmy na szczeblu ministerialnym i marszałkowskim
powymyślali te wszystkie formularze, te wszystkie sprawozdania i kontrole, które trwają i
trwają, gdybyśmy nie zakładali własnych pieniędzy i pożyczonych to byśmy czekali aż to się
zakończy i dopiero wtedy przystępowali do pracy, wyprzedzamy to o ponad rok. W chwili
obecnej na przykład mamy dwa odcinki do budowy chodników przy drogach powiatowych; w
Niedźwiadzie jeden, drugi w Gnojnicy Dolnej i dopóki to Urząd Marszałkowski nie przerobi,
nie oceni i nie powie, że tak, to tych dwóch odcinków, obydwaj panowie sołtysi informuję, że
mieliśmy to w planie i byśmy budowali tylko machina Urzędu Marszałkowskiego miele bardzo,
bardzo powoli. Nie krytykuję ale jakoś to jest tak ustawione za powoli, wydaje mi się, że można
by szybciej. Nawet nie chcemy epatować ludzi tymi opóźnieniami bo nikt tego nie zrozumie.
Wysoka Rado, wiemy, że weszła w fazę jakby wykonawczą realizacja odnawialnych źródeł
energii. Jedna część dotycząca kolektorów jest po umowie i wykonawca powinien już
korespondować z naszymi wnioskodawcami, którzy mają podpisane umowy. Natomiast
fotowoltaika to ogłoszony drugi przetarg i zakładamy, że we wrześniu, pewnie pod koniec
września – rozstrzygnięcie, umowa i rozpoczęcie budowy fotowoltaiki, więc to się przesunie
na pierwszą połowę przyszłego roku, jeśli chodzi o forowoltaikę, natomiast jeśli chodzi o tą
część piecy na pelet to dogrywamy z ostatnimi chętnymi i sądzę, że to jest możliwe do realizacji
w tym roku. Mamy tam 28 gospodarstw, mamy tyle przyznanych przez Dębicę wniosków do
pomocy inwestycyjnej. Wysoka Rado, mamy też pomniejsze inwestycje, które też są ważne i
cieszą. Na przykład dzisiejsza uchwała Wysokiej Rady dotycząca zmiany statutu MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szła w tym kierunku aby można było zagospodarować
przyznane dwie dotacje na Kluby Seniora dla Brzezówki 23 850 i dla Niedźwiady druga dotacja
dla Klubu Seniora 23 tys.. Za to będzie można trochę popracować z klubami jak również
doposażyć to co jest jeszcze potrzebne w domach kultury, pod tego typu pracę kulturalno
oświatową. Przyznano nam też w konkursie na program odnowy wsi Polski dla sołectwa
Gnojnica Dolna 10 000, my dokładamy 12 i ogłosimy tam zakup sprzętu nagłaśniającego,
niezbędnego żeby poprawić efektywność domu kultury, różnych form artystycznych. Dziękuję,
że Referat pozyskiwania środków pomocowych i sołectwo się sprężyło i można to oczekiwanie,
które zostało wypowiedziane po ostatnim spotkaniu właśnie w Gnojnicy Dolnej po występach,
w tym roku zrealizować, sądzę, że w ciągu dwóch miesięcy powinniśmy to zakupić. O
dofinansowaniu dwóch OS już mówiłem, mamy wybranych już wykonawców. W naszym
rejonie chętnych wykonawców nie było, są firmy z daleka, jedna aż z Wrocławia rozumiem, że
sprzężona z producentem tego typu infrastruktury rekreacyjnej i dlatego tak daleko szukają tego
typu projektów do realizacji.
Wysoka Rado, jeżeli chodzi o inny zakres spraw to tak jak wcześniej mówiłem, z jednej strony
komisja powołana zarządzeniem burmistrza szacuje w terenie szkody w wyniku suszy, a z
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drugiej strony mamy obawy czy tego deszczu nie będzie za dużo i nie będzie zagrażał nie tylko
terminowemu zbiorowi zbóż, zwłaszcza rzepaku bo już jest chyba finał, jak i również takiego
prawdziwego zagrożenia ale miejmy nadzieję, że jeśli ominą nas ulewne deszcze, które
doskwierają Warszawie, to zagrożenia powodziowego nie powinno być. Ale też w tym miejscu
muszę z przykrością dodać, że modlę się żeby w tym okresie do połowy września nie było
oberwania chmury nad Ropczycami, nad wielką doliną Ziemi Ropczyckiej, wzdłuż Wielopolki
bo absolutnie po tych 9-ciu latach od 2009 roku nie zrobiliśmy znaczącego postępu żeby
zabezpieczyć ludność przed taką sytuacją jaka wtedy miała miejsce. Żałuję, że instytucje i
państwowe i samorządu wojewódzkiego i my sami jesteśmy po prostu bezradni i boję się takich
pytań bo ludzie oczekują od nas, od samorządu, że gryząc trawę zrobimy coś co ich
zabezpieczy. Ale też chcę powiedzieć, że jest wielki podział wśród mieszkańców zwłaszcza
tych miejscowości jak Glinik, Broniszów i Niedźwiada bo jedni chcą takich zabezpieczeń, inni
nie chcą, jedni chcą rozwiązań innych niż władza proponuje, nie samorządowa, a państwowa i
te rozbieżności prowadzą do tego, że nie ma ruchu.
Wysoka Rado, dyskutuje się wśród naszych rolników, nie tylko w kwestii suszy, skutków dla
dochodowości gospodarstw, dyskutuje się nie tylko o obszarach, w których znaczącą
dochodowość stanowią dochody ze sprzedaży owoców, warzyw, owoców miękkich, o niskiej
cenie, to dotyczy trochę innych obszarów, chociaż bardzo żałuję, że w tych naszych małych
gospodarstwach, jednak właściciele tych gospodarstw nie próbują się przestawić na tą
produkcję intensywną gdzie wiele godzin pracy można włożyć w uprawę truskawek, malin,
czarnej porzeczki, a drugiej strony się nie dziwię, że w takich cenach jakie dzisiaj są w skupie
to wielkie gospodarstwa wyspecjalizowane z pokolenia na pokolenie, jak z rejonów
sandomierskiego czy podwarszawskiego sobie nie radzą, stąd te strajki piątek, sobota w
Warszawie, stąd te strajki w Kraśniku, wczoraj i rozemocjonowani rolnicy bo nie widzą
pomocy ani ze strony państwa, ani ze strony organizacji związkowych, które je zrzeszają. Więc
trudno w takich warunkach, przy takich relacjach cen, nie wiadomo gdzie szukać winnego,
przekonywać naszych rolników, dwóch, trzech hektarów, przestawiajcie się na maliny,
truskawki i czarną porzeczkę bo przychodzi kres hodowli małej ilości świń na własne potrzeby
czy na zwiększenie dochodowości w rodzinie poprzez hodowlę uboczną 5-ciu czy 10-ciu świń,
bo w wielu gospodarstwach tak to jest, bo ASF afrykański pomór świń nam zagrozi. To jest
według mojej oceny nieuniknione i sądzę, że 2 lata i taki zakaz nas obejmie. Chciałbym
zaproponować aby być może na następnej sesji, sądzę, że to będzie sesja pod koniec sierpnia,
3 września, uzgodnimy to jeszcze z prezydium Rady, zaprosić panią doktor Powiatowego
Lekarza Weterynarii aby zapoznał nas wszystkich ze stanem przygotowań do walki z tą
chorobą, jakie jest to zagrożenie, czy to zagrożenie zbytnio nie eksponujemy, żeby znowu nie
było jakiś zarzutów ze strony powiedzmy osób z tego miasta, że niepotrzebnie epatujemy
rolników, ludzi straszakiem afrykańskiego pomoru świń a przecież to nie jest groźne albo żeby
nam ktoś za rok, dwa nie zarzucił, że od tego tu byliście jako radni, jako urzędnicy abyście
ostrzegali, abyście coś robili aby nas nagle zakaz hodowli nie doświadczył zmniejszeniem
dochodów, znaczącym zmniejszeniem dochodów. No więc to byłby pierwszy temat, godzinny,
abyśmy wysłuchali i mieli informację jak sobie radzić z tą obawą, że być może nasi rolnicy
będą musieli zaprzestać hodowli na własne potrzeby czy na rynek niskodochodowy.
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Wysoka Rado, wciąż ubolewam, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie podpisał z
gminami, z nami też, umowy na dotacje na neutralizację zadaszeń z azbestu, stoimy, 40 parę,
gospodarstw oczekiwało, na to, że przez tą dotację zneutralizujemy, odbierzemy azbestowe
płyty. Dotacji na dzień dzisiejszy nie ma. Zobaczymy czy jest koniec, czy chwilowe opóźnienie.
Wysoka Rado, wakacje, jeśli chodzi o placówki oświatowe, te które mają pracować –
przedszkola, to pracują, tam gdzie były półkolonie to w zasadzie się zakończyły. Niektóre nasze
dzieci w sposób zorganizowany wyjeżdżają nad morze, dzieje się to poprzez organizacje
harcerskie czy pomoc społeczną z rodzin o niższych dochodach. Tam gdzie to jest niezbędne
prowadzimy remonty w placówkach oświatowych. Jest to ograniczony zakres remontowy w
ramach kwoty 150 do 200 tysięcy złotych, bo na tyle nas w tym roku stać. Przypomnę, że w
roku ubiegłym był finał tych remontów poważnych, w 6-ciu placówkach, w sumie wydaliśmy
prawie 8 milionów na placówki oświatowe, więc wiadome, że w tym roku przesuwamy akcenty
inwestycyjne w inne obszary.
Wysoka Rado, w zakresie naszych spółek, też ten okres teraz jest niezwykle ważny. Dla TBSu to nie tylko budowa bloku na najem ale też przygotowanie inwestycji pod kątem przyszłego
roku, przygotowanie się do projektowania kolejnego bloku i próby montażu finansowego pod
taką inwestycję. Zawsze musimy wyprzedzać o półtora roku, rok wszystkie inwestycje, które
się zamierza. To również próba termomodernizacji pozostałych obiektów, które są w zarządzie
TBS-u i niezbędne remonty, które się wykonuje w ramach zarządu TBS-u. Tu jest mowa też o
naszej sieci ciepłowniczej, czy wodnej, czy kanalizacyjnej. Nasze dwie spółki też w tym okresie
wakacyjnym niezbędne remonty, inwestycje przeprowadzają aby ta dostawa później w sezonie
ciepła, czy wody i odbioru kanalizacji była nieprzerwana i żebyśmy przewidywali większe
usterki a nie robili wtedy kiedy nie powinniśmy w czasie zwiększonej dostawy a zwłaszcza
kiedy jest zima. Inwestycja bardzo duża PUK-u jest realizowana zgodnie z harmonogramem
czyli przebudowa, modernizacja, naszej oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej. PUK czy
bezpośrednio urząd, robimy też wiele innych projektów w zakresie kanalizacji. Już nie mówię
o wielkim temacie, na który ogłosiliśmy przetarg, ale te inne obszary gdzie tak jak na przykład
Brzezówka mamy w trzech różnych odcinkach projektowanie sieci kanalizacyjnej. PUK
projektuje żeby dojść do takiego finału w przyszłych latach, że likwidujemy trzecią
oczyszczalnię na terenie gminy Dębica naszą, do której podłączona jest kanalizacja Lubziny i
częściowo Brzezówki, a przestawić się na zmodernizowaną i rozbudowywaną oczyszczalnię
przy ul. Robotniczej i przekierować sieci i spływ kanalizacji. To jest dwu, trzy, czteroletni
proces inwestycyjny, który realizuje trochę PUK, w mniejszym stopniu my, przygotowując te
projekty i też będziemy poszukiwali środków finansowych gdzie się tylko da. Tu również chcę
zaznaczyć, że jeżeli chodzi o program walki z niską emisją, z zanieczyszczonym powietrzem –
z tematem dostarczania ciepła systemowego z naszej ciepłowni to działania idą w dwóch
kierunkach. Ciepłownia jest wciąż modernizowana, między innymi teraz realizowany jest etap
kolejnego odpylania czyli montażu instalacji, która jeszcze by w znaczący sposób poprawiała
układ odpylenia, dużego kotła oddanego rok temu i myślę, że będziemy w ten sposób spełniać
wszystkie standardy jeśli chodzi o produkcję ciepła systemowego bez zanieczyszczania
środowiska. Również działania zmierzające do tego aby chętnych gospodarzy indywidualnych,
właścicieli domów podłączać do ciepła systemowego, jest zadaniem niezbędnym. Takie
zadanie stawiamy prezesowi PEC-u i jego współpracownikom. Ale też myślę, że za miesiąc,
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dwa przygotujemy rozwiązania też w postaci uchwały Rady, która by wspierała finansowo w
tym i w przyszłym roku, zwłaszcza w przyszłych latach tego typu działania. Między innymi
przy rozbudowywanej szkole nr 1 mamy kilkanaście właścicieli domów, którzy deklarują
współpracę z PEC-em, z gminą w celu wyeliminowania lokalnych kotłowni na węgiel a
podłączenie się do ciepła systemowego. Takich pojedynczych właścicieli domów, takich
deklaracji oczekujemy bo temu myślę, że powinno służyć rozwiązanie, które jest na etapie
projektowym, przygotowawczym. Jak będzie gotowe to przedłożymy Wysokiej Radzie, aby
wspierać i zachęcać do tego typu działań. Czyli mamy wakacje ale nie zapominamy o zimie,
która przyjdzie i o smogu, który przyjdzie i o zanieczyszczonym powietrzu, które wtedy daje
się we znaki i próbujemy szukać rozwiązań technicznych ale również środków finansowych,
które by nam w tym pomagały.
Wysoka Rado, działalność naszych instytucji kultury i sportu w okresie wakacyjnym jak
Centrum Kultury, jak Biblioteka, jak obiektów sportowych, basenu jest niezwykle ważna bo
gro naszych dzieci, w dłuższym okresie wakacyjnym, nawet jeśli gdzieś z rodzicami wyjadą na
tydzień, dwa to spędza wakacje w swoich rodzinnych domach i możliwość spędzenia go przy
dobrej pogodzie, na basenie, na obiektach sportowych, które są przy szkołach, które mają
służyć dzieciom jest ważna. Trzeba też tymi procesami kierować i wiem, że nasi pracownicy w
tych instytucjach właśnie tym kierują. Miałem okazję w ubiegłym tygodniu uczestniczyć w
szkole na Chechłach w organizacji święta państwowego, po raz pierwszy 12 lipiec został
ogłoszony uchwałą sejmową jednogłośnie, świętem państwowym Dzień Walki i Męczeństwa
Wsi Polskiej. Chechły miały takie tragiczne zdarzenie w 42, 43 roku, uczciły tą pacyfikację
poprzez scenografię na żywo w wykonaniu młodzieży szkolnej, przygotowanej przez
nauczycieli, księdza proboszcza, przy pomocy Centrum Kultury. Ta rekonstrukcja była bardzo
ciekawa, interesująca i myślę, że uzmysłowiła zwłaszcza młodzieży jak ważny jest pokój i jaką
wielką tragedię sprowadza na nasze małe ojczyzny jaką są miasteczka, wsie, wojna, wszelka
wojna. Myślę, że to był dobry pomysł, i Prezydenta Rzeczypospolitej i Sejmu i tych wszystkich
wspólnot, które wpisują się w to święto państwowe aby nie tylko było na papierze ale by go
przeżywać również i w modlitwie, temu ksiądz proboszcz poświęcił specjalną Mszę. Dziękuję
wszystkim, którzy zainicjowali i przyczynili się na wakacjach do organizacji takich obchodów.
Mamy inne, różne imprezy. Zapraszam w tą niedzielę na ciekawy rajd rowerowy, gdzie z
pewnością będzie wielu uczestników spoza naszej gminy, spoza naszego powiatu, rozpoczynał
się będzie do południa wyjazdem z centrum stadionowego, a po południu rozpoczęcie
tradycyjnej, wakacyjnej imprezy wakacje z Gnojnickim latem. Będzie można spojrzeć na
oddany po rozbudowie obiekt Interu ale też na ciekawą, dobrze zagospodarowaną wieś
Gnojnica, sołectwo Gnojnica Dolna gdzie jest i dobrze działający dom kultury i obszar
obiektów różnych, sportowych i dobra szkoła z salą gimnastyczną, z obiektami sportowymi.
To jest w jednym obszarze, jest tu instytucjonalna odpowiedzialność, jest tu dbałość na co dzień
o obiekty, o tą infrastrukturę i tak to powinno być w każdej miejscowości bo to jest XXI wiek.
Jeżeli ktoś mówi na co płacimy podatki, to tłumaczmy, że nie tylko na budowane drogi,
chodniki, kanalizacje ale również to są koszty utrzymania wszystkich instytucji. Aby dom
kultury funkcjonował muszą być przynajmniej dwa, trzy etaty, tak biblioteka i etat pracownika
kulturalno oświatowego, etat sprzątaczki, na obiekty sportowe muszą być dotacje i też w części
jakieś etaty, nie mówiąc już o szkole, przedszkolu - bo to są olbrzymie koszty. Nie wszystkie
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te koszty są refinansowane przez budżet państwa, w dużej części tak, zwłaszcza jeśli chodzi o
oświatowe a reszta to są lokalne podatki. Jeśli ludzie płacą i pytają to pokazujmy takie
przykłady bo to oznacza, że ludzie czują też pewną współodpowiedzialność, inaczej się płaci u
sołtysów podatek jeżeli wie co z tych podatków wynika, bo w większości skrót myślowy jest
taki, to urzędnicy, burmistrz i tak dalej. Na szczęście wójtom i burmistrzom obniżamy pobory
to nie ma już tego powodu do krytyki ale dalej płacąc ten podatek bardzo ciężko się go wyciąga
z portfela i myśli się, że to na urzędników, to nie tylko na urzędników, na urzędników też ale
w większości oni są tutaj bardzo efektywnie wykorzystani, o czym starałem się też Wysokiej
Radzie powiedzieć.
Wysoka Rado, następna sesja, jeżeli nie będzie powodu do zwołania sesji jakby nadzwyczajnej
z powodu jakiś uwag do naszych różnych programów, które są przedłożone w Urzędzie
Marszałkowskim czy wniosków to zakładam, że to końcówka sierpnia lub 3 wrzesień i sądzę,
że takich sesji jak dziś roboczych będzie jeszcze 3 i powinna być ostatnia sesja która by była
sesją uroczystą, jakby związaną z finalizowaniem wszystkich przedsięwzięć w ramach
obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości i zakończeniem tej kadencji. Sądzę,
że to jakoś połączymy i taką sesją kadencję będziemy kończyć, spodziewam się, że w okolicy
20 lipca premier ogłosi termin wyborów i to będzie też ten termin bliski określenia sesji
uroczystej. Jeżeli wybory byłyby w tym pierwszym terminie 20 października to musi ogłosić
przed 20 lipca, jeżeli to byłyby tygodnie późniejsze to ma te tygodnie jeszcze czas po 20 lipca,
ale to ten okres. Wysoka Rado, myślę, że z takich ważniejszych informacji to wszystko ale
gdybym coś pominął, gdyby Wysoka Rada, oczekiwała jakiś informacji to jestem wraz z
kierownictwem gminy tutaj do dyspozycji na zadawane pytania czy interpelacje. Dziękuję za
uwagę.
6.
Przewodniczący Rady poinformował, że punkt 6-ty porządku obrad to informacja z analizy
oświadczeń majątkowych oraz następnie, powiedział że: Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30
października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o osobach, które nie złożyły
oświadczenia lub złożyły po terminie i o nieprawidłowościach wraz z ich opisem i wskazaniem
osób, w których oświadczeniach były nieprawidłowości, działaniach podjętych w związku z
tymi nieprawidłowościami. Do Rady Miejskiej wpłynęły już informacje z analizy od części
podmiotów analizujących. W bieżącym roku sposób realizacji tego punktu został
skonsultowany z ekspertem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z tej konsultacji wynika, że
ustawa nie określa formy zapoznania się z tymi dokumentami, w związku z tym, zostały
przekazane Radzie dokumenty, do zapoznania się z nimi, nie będą odczytywane. Informacja
naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach dotyczy radnych, informacja burmistrza
dotyczy zobowiązanych pracowników samorządowych, informacje naczelnika Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach, i w tym
przypadku pisma dotyczące uchybień trafiły do pani sekretarz. Następnie zwrócił się z prośbą
aby nieścisłości jak najszybciej wyjaśnić.
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