Protokół Nr LVI / 18
z LVI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 31 sierpnia 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. 13.10-16.00.
Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna.
Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji:

1.
Przewodniczący Rady – Otworzył 56 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy
obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.

2.
Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.
Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam
prośbę, by do przedstawionego państwu przed chwilą porządku obrad wyrazić zgodę na
wprowadzenie trzech poprawek. Pierwsza poprawka i druga dotyczyłyby projektu 5.11. zmian
w budżecie gminy na 2018 rok. Pierwsza zmiana, być może macie państwo przed sobą tą
autopoprawkę, na samym dole jest dopisek, że w tym projekcie jest błąd, można powiedzieć
błąd zapisu, gdyż błędnie zapisano klasyfikację budżetową dla dotacji celowej 20 000 zł na
odnowę ołtarza parafii w Łączkach Kucharskich. Zapisano ją w dziale 600, rozdział 60016,
paragraf 4210 a winno być dział 921, rozdział 92120, paragraf 2720. Również te zapisy, które
są obok zapisane poprawione są pochyłą kursywą. Nic się nie zmienia merytorycznie, jest to
kwestia tylko innego zapisu. Pewnie pani skarbnik, która dzisiaj jest nieobecna skonsultowała
to z izbą obrachunkową i stąd ta zmiana, kiedy już poszły dokumenty do państwa. W tym
samym projekcie chciałbym prosić Wysoką Radę o przyjęcie autopoprawki, która będzie
polegała na mojej merytorycznej wypowiedzi w zapisie do protokołu a treść tej autopoprawki
za waszą zgodą wprowadzoną do porządku obrad i ewentualnie później przegłosowaną
przepisze pani skarbnik a pan przewodniczący będzie to autoryzował. Chodzi o zgodę na
przeniesienie z rezerwy ogólnej 4 000 zł na rzecz wydatków związanych z pokryciem kosztów
przyjęcia pacjentów z terenu miasta i gminy Ropczyce w rzeszowskiej izbie wytrzeźwień.
Z taką prośbą zwracał się komendant policji jak również było wystąpienie dyrektora izby
wytrzeźwień w Rzeszowie. Chodzi bardziej o te kwoty, które związane są z przebywaniem
w tej izbie wytrzeźwień osób z niebieskiej karty, które to osoby można powiedzieć w skrócie
zakłócają mir domowy, są zagrożeniem. Bardzo bym prosił, by taka forma autopoprawki mogła
być przyjęta do porządku i przyjęta do pozytywnej przez państwa akceptacji. Ostatnia moja
autopoprawka dotyczy projektu 5.6. Przyznaję, że tej autopoprawki nie było na komisji
gospodarki. Chciałbym prosić o rozważenie do wprowadzenia i jednak o poparcie tej poprawki,
żeby do regulaminu szczegółowego związanego z usługami odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości wprowadzić zapis, że również popiół, który jest pozostałością po
spalaniu węgla, drzewa i ewentualnie innych produktów ekologicznych był odbierany przez
firmę bo nie wiemy kto, będzie przetarg i to przetarg zdecyduje kto wygra, być może nasz PUK.
Były do końca dyskusje w różnym gronie czy ten popiół pozostawiamy poza odbiorem tak jak
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to ma miejsce w tym roku i w roku poprzednim, co z pewnością byłoby tańsze jeżeli chodzi
o wynik przetargu dla podatników, dla mieszkańców ale zagrożenie wynikające stąd, że spalane
są w piecach różne surowce, niekoniecznie drzewo, dużo węgla różnej jakości, nie tylko węgla
i gdyby się zdarzyło, że nasi obywatele nie byliby sumienni i nie oddawaliby tego popiołu sami
osobiście na PSZOK to można się spodziewać, że te odpady byłyby gdzieś na poboczach dróg,
być może w korytach rzek czy w miejscach o niewiadomym właścicielu czy dzierżawcy. Z tej
obawy wnoszę tą autopoprawkę a państwo radni sami zdecydujcie teraz czy ją poprzecie do
wprowadzenia czy nie bo jak ją poprzecie to ja rozumiem, że później również przy uchwalaniu
całej uchwały wypada tak to zatwierdzić. To oznacza większy porządek, większą czystość,
większą pewność, że ta wielka tablica Mendelejewa nie będzie fruwała w powietrzu i nie będzie
powiększała skutków smogu ale z drugiej strony być może przełoży się to na kilkanaście lub
kilkadziesiąt groszy miesięcznie więcej od gospodarstwa domowego.
Przewodniczący Rady odnośnie zmian do porządku obrad poinformował, że w treści
porządku, gdzie jest numer projektu uchwały 5.10. przy dotacji na zabytek powinno być 5.11.
i następnie 5.12. tak jak mamy oznaczone poszczególne projekty uchwał. Projekt 5.12. dotyczy
poprawki projektu dotyczącego zmian w budżecie. Poinformował o jeszcze jednej zmianie
dotyczącej wprowadzenia punktu 6 do porządku obrad: informacja z analizy oświadczeń
majątkowych - cz. II, z uwagi na to, że w tym czasie kiedy materiały poszły do radnych przyszła
jeszcze z Urzędu Skarbowego w Ropczycach jedna informacja dotycząca przeprowadzonej
analizy majątkowej. Pozostałe punkty otrzymywałyby kolejno numery 7, 8 i 9 czyli
sprawozdanie z działalności burmistrza jako punkt 7, interpelacje - 8 i 9 punkt zamknięcie sesji.
Następnie zapytał czy są inne propozycje zmian porządku obrad. Nie zgłoszono.
Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
Porządek obrad w całości został przyjęty przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 0.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ropczycach dotycząca zagrożenia hodowli
świń wirusem ASF.
4.Przyjęcie protokołu z 55 sesji.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Ropczyce,
5.2.uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji
w Ropczycach,
5.3.uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji
w Ropczycach,
5.4.aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropczyce,
5.5.regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce,
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5.6.określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
5.7.zmian w Statucie Gminy Ropczyce,
5.8. dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
5.9. uchylenia Uchwały Nr XLVIII/480/18 Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLVI/461/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego,
5.10. zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok,
5.11. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce,
5.12. zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018 rok.
6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych - cz.II.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Zamknięcie sesji.
3. Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem
Afrykańskiego Pomoru Świń z inicjatywy pana burmistrza i samorządu została zaproszona na
dzisiejszą sesję pani doktor Katarzyna Oleś-Bizoń aby zapoznała radnych jak również sołtysów
z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń, jak również udzieliła informacji dotyczącej
zapobieganiu temu zakażeniu.
Pani Katarzyna Oleś - Bizoń – Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła informację
dotyczącą zagrożenia hodowli świń wirusem ASF (wraz z prezentacją multimedialną).
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, wszyscy zgromadzeni
państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i zainteresowanie. Cieszy mnie fakt, że jesteście
państwo zainteresowani Afrykańskim Pomorem Świń występującym w Polsce od 2014 roku
i zagrożeniem jakie on stwarza dla hodowli świń i co z tym może być związane, jeżeliby on
wystąpił czy to na terenie gminy Ropczyce czy na terenie ościennych gmin. Pozwolę sobie
krótko przedstawić co to jest Afrykański Pomór Świn - jest chorobą zaraźliwą świń i dzików
i ich mieszańców świniodzików. Wirus nie jest chorobotwórczy dla ludzi i innych gatunków
zwierząt. Jedyną metodą zwalczania tej jednostki chorobowej jest postępowanie
administracyjne czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o zachorowanie świń
i utylizacja chorych dzików. Jeżeli chodzi o sposoby zakażania i transmisje zakażania
w środowisku to bezpośredni kontakt między zwierzętami chorymi a zdrowymi, kontakt
pośredni - karmienie paszą zakażoną wirusem i kontakt z zakażonym materiałem. Z tego co
obserwujemy w Polsce bardzo dużym czynnikiem, który przenosi tego wirusa jest
niekontrolowane, bezmyślne przemieszczanie człowieka między lasem, polem gdzie były
stwierdzane chore dziki i na odzieży, na butach z paszą jest wożone to do gospodarstwa.
Wektorem również są kleszcze ale obecności tych kleszczy, które są tutaj wymienione nie
stwierdza się w Polsce. To miało miejsce w Afryce i tam kleszcze mają duży udział
w przenoszeniu tej choroby. Wirus jest bardzo odporny na działanie czynników
środowiskowych. W mrożonym mięsie surowym potrafi przeżyć 1000 dni, w zakopanych
zwłokach zwierzęcych 7-8 miesięcy, w śledzionie chorych zwierząt zakopanych potrafi ponad
8 miesięcy przeżyć. Nieważna jest tutaj temperatura otoczenia. W tkankach padłych zwierząt
może przeżywać przez całą zimę a w okresie lata 2-3 miesiące. Również suszone mięso
wyprodukowane ze świń zarażonych wirusem 300 dni, gotowane mięso z kością – nie były
wykonywane takie badania, chłodzone mięso z kością 110 dni. ASF nie tylko występuje
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w Polsce, jest to problem również w innych krajach sąsiadujących z Polską lub nie: Czechy tutaj występują tylko przypadki u dzików, natomiast ogniska dotyczy to świń - Estonia,
w ostatnim czasie bardzo dużo przypadków, to są tylko przypadki z 2018 roku, bardzo dużo
przypadków występuje w Rumuni 785 ognisk jeżeli chodzi o świnie, bardzo duże fermy,
ostatnia ferma 140 tysięcy świń zostało zutylizowanych. Najwięcej przypadków jeżeli chodzi
o dziki występuje w Polsce – 1833, dotyczy to gównie 4 województw wschodnich. W Rosji
ognisk zgłoszonych w tym roku jest 19, natomiast w poprzednich latach było o wiele więcej.
Również na Ukrainie ognisk jest 71. W ostatnim czasie 4 bardzo duże ogniska wykryto
w Chinach. Od lutego 2014 roku pierwsze ogniska ASF zostały stwierdzone w województwie
podlaskim i od tej pory do 24 sierpnia w Polsce wystąpiło 207 ognisk i 2732 przypadki
u dzików. Dotyczy to województwa podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i kujawskopomorskiego. W ostatnim czasie w miesiącu sierpniu pojawiły się ogniska na Podkarpaciu
w powiecie lubaczowskim, przy czym tutaj w ogóle nie stwierdza się Afrykańskiego Pomoru
Świń u dzików, w tej chwili w Lubaczowie jest stwierdzonych 8 ognisk ale są to jedno ognisko
pierwotne i 7 kontaktowych czyli świnie w promieniu 3 kilometrów od stwierdzonego ogniska
zostały wszystkie zabite. Od 2013 roku inspekcja weterynaryjna realizuje program mający na
celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym Afrykański Pomór Świń i poszerzenie
wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie poprzez różne spotkania i kampanie
informacyjne dla hodowców świń. Realizujemy je zarówno u siebie w inspektoracie jak
i bierzemy udział w spotkaniach organizowanych w sołectwach, jeżeli jest taka wola
przewodniczącego osiedla czy sołtysa. Zwracamy się do sołtysów o rozpropagowanie
materiałów informacyjnych na temat Afrykańskiego Pomoru Świń. Ponadto pobierane są próby
od padłych dzików oraz z wypadków komunikacyjnych. Są o tym poinformowani myśliwi,
leśnicy, że jeżeli znajdą w środowisku leśnym czy polnym padłego dzika są pobierane próby
od niego, są to próby najczęściej kości długich i te próby przesyłane są do Państwowego
Inspektoratu Weterynaryjnego w Puławach. W ubiegłym roku było 10 przypadków, w tym 7
z wypadków komunikacyjnych a w tym roku już od początku do 28 sierpnia mamy pobranych
12 sztuk, wszystkie z wynikiem ujemnym czyli nie stwierdzono u tych dzików wirusa
Afrykańskiego Pomoru Świń. Od ubiegłego roku z Rządowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego realizowana jest strategia obniżenia populacji dzików realizowana poprzez
wydawanie rozporządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla danego powiatu.
Strategia ta w tamtym roku polegała na tym, że do obliczania ilość dzików najpierw brano plany
pozyskania dzika jakie ma dany obwód łowiecki. Jeżeli populacja dzika na danym obwodzie
łowieckim po wykonanym odstrzale byłaby powyżej 001 dzika na km2 wówczas powiatowy
lekarz weterynarii wydawał rozporządzenie o odstrzale sanitarnym celem osiągnięcia tej
populacji dzika na tym obwodzie. W tamtym roku w ramach tych rozporządzeń odstrzelono 91
dzików, w tym roku na obwód 110 zostało wydane rozporządzenie o odstrzale 10 dzików,
zostało ono już zrealizowane. W tej chwili jest w realizacji drugie rozporządzenie o 15 dzikach
bo tam łowczy zgłosił, że pomimo zrealizowanego odstrzału nadal populacja dzika jest duża.
Jestem w kontakcie z łowczymi pozostałych kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie
na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i w razie, gdyby stwierdzili, że wykonywany
przez nich odstrzał został zakończony a populacja dzika jest nadal duża według ich obserwacji
wówczas zostanie wydane stosowne rozporządzenie do tych obwodów łowieckich. Ponadto od
28 lutego weszło nowe rozporządzenie dla wszystkich gospodarstw, w których utrzymywane
są świnie, my to nazywamy bioasekuracja i to dotyczy nie tylko gospodarstw zlokalizowanych
na terenie zagrożenia czy ochronnym ale również na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Tych wymagań, zakazów jest 11 i 4 nakazy. Zwrócę uwagę na najważniejsze, które
sprawiają problem dla hodowców na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i również
na terenie gminy. Chodzi tutaj głównie o to, że w pomieszczeniach, gdzie utrzymywane są
świnie nie mogą przebywać inne gatunki zwierząt. Wiele jest gospodarstw takich znając nasze
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realia, gdzie świnie są utrzymywane łącznie z bydłem, koniem i różnymi innymi gatunkami
zwierząt. To wymaga wówczas przebudowania pomieszczeń gospodarskich, zabezpieczenia
budynku przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych, karmienie świń paszą
zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, bieżące czyszczenie, odkażanie
narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń, używanie przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego
przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności, wyłożenie mat dezynfekcyjnych
przed wejściami do pomieszczeń w których utrzymywane są świnie i ewentualnymi wyjściami,
jeżeli jest osobne wejście i osobne wyjście, stałe utrzymywanie tych mat w stanie
zapewniającym utrzymanie skuteczności środka dezynfekcyjnego, oprócz tego sporządzanie
przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na poszczególne grupy wiekowe
czyli prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury, knurki. Jeżeli są utrzymywane wolno
wybiegowo świnie to musi być zabezpieczony ten wybieg podwójnym ogrodzeniem
o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 metra i związanym na stałe z podłożem. Zakazuje się
wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa w którym utrzymywane są świnie zwłok dzików,
tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt. Karmienia świń
zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia,
niewykorzystywania w pomieszczeniach w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę
dla zwierząt pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że
tą słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa. Jak mówimy na spotkaniach
z rolnikami o bioasekuracji, o tych wymaganiach wszyscy podnoszą, że to inspekcja
weterynaryjna wymyśliła, nie inspekcja wymyśla przepisy prawa. Inspekcja stoi na straży
stosowania tych przepisów i ich przestrzegania przez hodowców. Za czystość i spełnianie
wymagań bioasekuracji, odpowiedzialny jest hodowca. Inspekcja weterynaryjna, bo kontrole
bioasekuracji zaczęliśmy prowadzić przyjeżdża i mówi co ewentualnie trzeba zrobić, żeby to
poprawić a nie nakazuje od a do z, że trzeba wszystko spełnić. Myślę, że hodowcy mieli na tyle
czasu od kwietnia, że powinni mieć już wiele rzeczy zrobionych, jeżeli chcą utrzymywać
świnie. Pozwoliłam sobie zrobić zestawienie jak wygląda ilość gospodarstw utrzymujących
trzodę chlewną na terenie gminy Ropczyce, ile tych gospodarstw w poszczególnych
miejscowościach jest. To są dane na dzień 30 listopada 2017 bo takie posiadamy z agencji
restrukturyzacji. W całej gminie jest 518 gospodarstw utrzymujących świnie, w tym w 162 są
jeszcze inne gatunki zwierzą jak bydło lub kozy utrzymywanych równolegle ze świniami. Na
tle powiatu świń na terenie gminy Ropczyce jest najwięcej, jest to duże rozdrobnienie patrząc
na ilość świń i ilość gospodarstw, najwięcej na terenie gminy jest stad od 1 do 10 sztuk – 417
powyżej 100 sztuk jest tylko 1 gospodarstwo, powyżej 50 jest mało. Jakie jest postępowanie
w stosunku do gospodarstwa, jeśli inspekcja przyjedzie na kontrolę i stwierdzi
nieprawidłowości w zakresie bioasekuracji. Wydajemy decyzję administracyjną z nakazem
usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy, jeżeli rolnik się zadeklaruje, że chce
utrzymywać świnie razem z innymi gatunkami zwierząt ale musi je oddzielić czyli wykonać
jakieś prace budowlane, musi ściany postawić czy przebudować w jakiś sposób więc dostanie
te 5 miesięcy ze względu na to, że nie zawsze można te prace budowlane wykonać od razu.
Natomiast na pewno 5 miesięcy nie będzie na zakup mat dezynfekcyjnych i zakup środków
dezynfekcyjnych bo to powinno być od razu zrobione. Decyzje z nakazem uboju lub zabicia
świń i zakaz utrzymywania w gospodarstwie z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie
zostaną poddane ubojowi w rzeźni czy też ubojowi na własny użytek. Decyzje z nakazem uboju
lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania - w przypadku nieusunięcia uchybień
w określonym czasie czyli jeżeli np. ktoś dostanie 2 miesiące na usuniecie uchybień
i przyjeżdżamy na kontrolę sprawdzającą i nie zostały te uchybienia usunięte a hodowca powie,
5

że się rozmyślił, że nie będzie utrzymywał świń, chce je dochować do wagi ubojowej to
wówczas nakaz uboju z zakazem utrzymywania świń. W przypadku jeżeli wystąpiłaby choroba
w gospodarstwie a zostałoby stwierdzone, że nie były spełnione zasady bioasekuracji wówczas
za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Tak
samo jest jeżeli byłyby świnie nieoznakowane, niezgłoszone do agencji a choroba wystąpiła
jest wina właściciela zwierząt i w takim przypadku nie możemy przyznać odszkodowania.
W przypadku wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń katalog środków zastosowanych przy
wystąpieniu Afrykańskiego Pomoru Świń jest bardzo duży. Powiatowy lekarz weterynarii
wyznacza obszar zapowietrzony, zagrożony. Na terenie obszaru zapowietrzonego następuje
ograniczenie przemieszczania świń, zakaz utrzymywania, chowu lub hodowli świń i innych
z gatunku wrażliwych. Ognisko podlega likwidacji poprzez ubój, zabicie świń i poprzez
przekazanie ich do utylizacji. Biorąc pod uwagę analizę ryzyka, która występuje dookoła, ilość
utrzymywanych świń też może dojść do tego, że w promieniu 3 kilometrów, żeby ograniczyć
rozprzestrzenianie tej choroby na danym terenie będą podlegały zabiciu. Ograniczenie
przemieszczania świń, z rzeźniami jest problem bo nawet jeżeliby skupywały świnie z obszaru
objętego ograniczeniami to też to mięso nie może trafić na rynek Unii Europejskiej czyli nie
może mieć owalnych pieczęci tylko podlega osobnemu znakowaniu i tylko na ograniczonym
terenie może być wprowadzone do obrotu. Dotyczy to tylko mięsa ze zdrowych świń, bo chore
świnie wybijamy a świnie z pozostałych gospodarstw, które się znajdą czy to w terenie
zapowietrzonym czy zagrożonym mogą iść do rzeźni za zezwoleniem i wcześniejszym
wykonaniem badań w gospodarstwie w kierunku Afrykańskiego Pomoru Świń i dopiero mogą
trafić te świnie do rzeźni ale mają ograniczoną możliwość zbytu.
Radny pan Andrzej Rachwał prosił o zapoznanie z podstawowymi objawi chorobowymi. Pytał
czy statystyki nie podają w tym momencie ilości ognisk występujących na Białorusi i Ukrainie.
Z tego co wszędzie się słyszy jesteśmy najbardziej zagrożeni od Białorusi a nie ma
w statystykach tego podanego.
Pani Katarzyna Oleś - Bizoń – słusznie zauważył pan radny, że owszem Ukraina zgłasza
przypadki i ogniska, cała Ukraina jest praktycznie w tej chwili objęta jeżeli chodzi o ogniska
i przypadki u dzików. Natomiast Białoruś w ogóle nie zgłasza przypadków do komisji Unii
Europejskiej, że występuje u niej w ogóle Afrykański Pomór Świń, tak jakby w nich w ogóle
pomoru nie było. Najważniejszymi objawami, trudno tutaj mówić o bardzo specyficznych
objawach klinicznych jeżeli chodzi o Afrykański Pomór Świń, ponieważ najczęściej to jest
bardzo wysoka gorączka w bardzo krótkim czasie, bardzo szybkie upadki w zależności też od
postaci choroby bo może to być postać ostra, gdzie w przeciągu 4 dni padnie połowa stada
a również może być tak, że padnie jedna sztuka, za kilka dni u pozostałych pojawi się
temperatura i zaczną padać, brak apetytu i charakterystyczne plamy na uszach a w zasadzie
zasinienia na uszach, na podbrzuszu, wybroczyny krwawe. Nie ma swoistych objawów,
najważniejsze to wysoka gorączka, brak apetytu i duże upadki.
Radny pan Arkadiusz Bęben – Szanowni Państwo. Chciałbym kilka zdań dołożyć od siebie
przede wszystkim jako przedstawiciela samorządu rolniczego, posłużę się tutaj cytatami
z różnych gazet i innymi dokumentami o których wspominała pani doktor. ASF to straszna
choroba choć dla ludzi bezpieczna. Zabija tylko świnie i dziki ale straszna bo nie ma na nią ani
lekarstwa ani szczepionki. Jedynym sposobem walki z nią jest prewencja lub kiedy się pojawi
zabicie zwierząt. Co więcej z doświadczeń innych krajów walczących z tą choroba jasno widać,
że im bardziej radykalnie walczymy tym szybciej wygramy ponosząc mniejsze koszty np.
Holandia poradziła sobie z tym wirusem w ciągu kilku miesięcy ale walka była tak
bezpardonowa, kiedy w 86 roku pojawił się tam wirus wybito ponad 80% świń. W Portugali
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i Hiszpanii próbowali sobie poradzić osobno przez 10 lat, dopiero doszli do wniosku, że jak nie
złączą sił to nie uda się tej choroby pozbyć i walczyli z tą choroba 35 lat. Dlaczego o tym
mówię, pani doktor tutaj wspomniała, że ten wirus ASF jest bardzo odporny na warunki
środowiska, w zależności od warunków przeżywa: w krwi świń 18 tygodni, w odchodach 60
do 100 dni, w surowym mięsie w temperaturze 4 ºC 150 dni a w mrożonym mięsie około 1000
dni, to jest bardzo długo. W Polsce tak jak już wspomniała pani doktor jest 207 ognisk, na
Podkarpaciu jest już 8, to nie jest może dużo ale ta choroba już tutaj jest i jeżeli dojdzie do nas
doprowadzi do tego, że te świnie trzeba będzie wybić. Dla nas, dla naszych rodzin, które są za
granicą to będzie brak dobrego mięsa a dla naszych rolników to przede wszystkim brak
zarobku, może niewielkiego dla nas, którzy pracujemy ale dla rolników sporego bo jednak 5-6
miesięcy na te kilkaset złotych się czeka. Posłużę się jeszcze jednym cytatem. 7 sierpnia
w radiu TOK FM minister Ardanowski powiedział: jeżeli rolnik nie jest w stanie zastosować
bioasekuracji niech zrezygnuje z hodowli trzody i zajmie się czymś innym. Byliśmy z panią
doktor jakieś 3 tygodnie temu na spotkaniu w Boguchwale z panem ministrem Ardanowskim.
Nie zgadzamy się zupełnie z tym co pan minister mówił dlatego, że mówił, żeby rolnicy sobie
sami radzili. Nie są w stanie sobie sami poradzić. Myślę, że my jako radni, sołtysi czy
przewodniczący osiedli powinniśmy naciskać na rządzących po pierwsze, żeby uświadamiać,
mówić o tej chorobie, że to naprawdę duży problem, po drugie znaleźć środki na bioasekurację.
Znaleźliśmy ogłoszenie na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji ale to ogłoszenie
gdzieś w Warszawie sobie wisi, że owszem można do 14 września składać takie wnioski ale
nikt o tym nie wie bo kto śledzi stronę Agencji Restrukturyzacji w Warszawie. Ta bioasekuracja
to naprawdę duży problem a trzeba wziąć pod uwagę, że państwom Unii Europejskiej jest na
rękę, że ASF jest w Polsce. Polak który hoduje 5,10,15 świń robi to metodami naturalnymi i to
jest dobre mięso, jeżeli to zostanie zlikwidowane Duńczycy, Niemcy czy Holendrzy
wprowadzą do nas swoje mięso, jakość tego mięsa sami wiecie jaka jest, nie trzeba w żaden
sposób tego tłumaczyć. Dlatego jeszcze raz chciałbym zaapelować, żeby jednak naciskać na
rządzących właśnie po to, żeby informowali i żeby znalazły się środki na bioasekurację bo
bioasekuracja to podwójne ogrodzenie gospodarstwa, to osobne wejścia tak jak pani doktor
wspomniała jeżeli mamy świnie, krowy i nawet gryzonie w jednym pomieszczeniu to one
muszą być osobno, to ubiór, który musimy zostawić, musimy się przebrać wchodząc, rozebrać
wychodząc z obory, prowadzić książki wejść, wyjść, zastosować siatki w oknach i przede
wszystkim bardzo drogie maty dezynfekujące, które trzeba napełniać odpowiednimi środkami
i trzeba tego pilnować. Chciałem serdecznie podziękować pani doktor w imieniu swoim i moich
szefów za bardzo dobrą współpracę z państwa instytucją szczególnie na szczeblu wojewódzkim
dlatego, że informujecie nas o tych wszystkich możliwościach i my korzystamy z tego, żeby
informować o tym wszystkim rolników.
Pani Katarzyna Oleś - Bizoń – dziękuję za słowo uznania za współpracę. Chciałam jeszcze
zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą pominęłam w prezentacji, że te pomieszczenia, gdzie
utrzymywane są świnie muszą być również zabezpieczone przed dostępem psów i kotów,
ptaków czyli siatki w oknach, w otworach wentylacyjnych. Nie ma mowy o żadnych jaskółkach
czy innych gatunkach ptaków, że mają gniazda w środku. Pan radny zaczął mówić
o dofinansowaniach. W tym roku do 14 września z tego co w tym artykule, w tym ogłoszeniu
jest na stronie Agencji Restrukturyzacji można się zwrócić do Agencji o dofinansowanie
w wysokości 75% poniesionych kosztów na zakup mat dezynfekcyjnych i środków
dezynfekcyjnych i chyba również na inne rzeczy typu zabezpieczenia przeciw szczurom,
gryzoniom itd. w tym roku to jest 75% a czas jest bardzo krótki bo do 14 września. Te
informacje można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji. Również
przewidywane jest w tym rozporządzeniu, które weszło w życie dofinansowanie za
nieutrzymywanie świń ale tylko dla rolników, którzy w roku do 50 sztuk świń utrzymują. Jakie
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są warunki jakie musi spełnić rolnik, jeżeli ktoś jest zainteresowany to tylko Agencja
Restrukturyzacji udziela takich informacji ale to tylko w tym momencie jeżeli powiatowy
lekarz weterynarii wyda zakaz utrzymywania świń. Z tą decyzją właściciel może udać się do
Agencji ale na jakich warunkach i o szczegóły trzeba pytać w Agencji Restrukturyzacji.
W przyszłym roku na tej bioasekuracji jest 50% tylko poniesionych kosztów.
Radny pan Andrzej Rachwał pytał czy w przypadku, kiedy wstąpi ASF świnie zostają poddane
ubojowi to Skarb Państwa płaci w 100% odszkodowanie wartości świni i jak to się kalkuluje,
czy rolnicy są bardzo na tym stratni.
Pani Katarzyna Oleś - Bizoń – odszkodowanie z budżetu państwa przysługuje, jeżeli
stwierdzimy, że jest w gospodarstwie Afrykański Pomór Świń, jeżeli spełnione są wszystkie
wymagania bioasekuracji, identyfikacji i rejestracji zwierząt bo jeżeli rolnik bez świadectwa
zdrowia zakupił zwierzęta to nie możemy stwierdzić miejsca pochodzenia tych zwierząt więc
tutaj nie ma odszkodowania. Odszkodowanie jest przyznawane w wysokości 100% wartości
rynkowej zwierzęcia, przy czym do wyceny tych zwierząt jest dwóch rzeczoznawców
i powiatowy lekarz weterynarii, to jest średnia z tych trzech cen.
Radny pan Arkadiusz Bęben wyjaśnił, że w przypadku likwidacji takiego stada rolnik dostaje
na terenie objętym chorobą 130 złotych do sztuki z Agencji Restrukturyzacji.
Pani Katarzyna Oleś - Bizoń wyjaśniła, że przysługuje jeszcze zwrot poniesionych kosztów
związanych z utylizacją i ewentualnie jeżeli zniszczeniu z nakazu powiatowego lekarza
weterynarii podlega ściółka, pasza to również za paszę przysługuje odszkodowanie. Natomiast
refundacja jest za koszty poniesione związane z utylizacją, dezynfekcją budynków.
Radny pan Marek Fic pytał czy pomór afrykański jest chorobą zwalczaną z urzędu czy też nie.
Pani Katarzyna Oleś - Bizoń wyjaśniła, że Afrykański Pomór Świń jest chorobą zwalczaną
z urzędu.
Radny pan Marek Fic – więc koszty na bioasekurację winno ponosić państwo a nie rolnik.
Jeszcze prośba do pani doktor jeśli idzie o tą liczbę dzików to troszkę brać to z rezerwą bo jest
tych dzików więcej aniżeli się mówi. Wyliczono 144 000 rok temu czy dwa a w kolejnym roku
odstrzelono 300 000 ileś tysięcy więc grubo ponad 100% ktoś się rozminął. W tej chwili na
naszym terenie jest dosyć sucho i te dziki nie operują i ich nie widać ale pokazują się już na
podorywkach, troszkę podmokłych terenach i jest ich więcej, wypadałoby wystąpić znowu
o odstrzał sanitarny.
Pani Katarzyna Oleś - Bizoń – podstawą do wydania odstrzału sanitarnego jest zwiększona
ilość populacji zgłoszona przez koła łowieckie. Również pominęłam tutaj jedną rzecz, którą
wykonujemy. Od ubiegłego roku prowadzimy dwa razy w miesiącu akcję poszukiwania
padłych dzików lub ich szczątków w terenie. Od kwietnia chodzimy po lasach szukając padłych
dzików i ich szczątków, współpraca jest z myśliwymi, z lasami państwowymi. Lasy państwowe
też za zadanie mają poszukiwać tych padłych dzików osobno, niezależnie od tych akcji,
naprawdę ciężko jest znaleźć w tej chwili ślady dzików na tym terenie, nie na wszystkich
obwodach ale jest część obwodów, gdzie śladów dzika nawet nie ma.
Radny pan Stanisław Marć powiedział, że trzeba przyjechać na Granice u rolników popatrzeć
na ściernie.
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Pani Katarzyna Oleś - Bizoń – dobrze wezmę to po uwagę, muszę tylko przypisać terytorialnie
do danego obwodu łowieckiego. Jeżeli były uprawy na polach nie chodziliśmy po tych polach.
Rozmawiam tak samo z osobami pracującymi w lesie, w lesie ciężko jest znaleźć ślady dzika.
Dziki są zwierzętami przemieszczającymi się, one nie są przypisane do żadnego pola, lasu.
Przewodniczący Rady podziękował pani doktor za interesujący wykład dotyczący zagrożenia
Afrykańskim Pomorem Świń z którego dowiedzieliśmy się jak się uchronić przed tego typu
zagrożeniami.

4.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z 55 sesji rady miejskiej.
Uwagi nie zostały zgłoszone.
Protokół z 55 sesji został przyjęty, przy: za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

5.
5.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce – Kierownik
Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – pan Łukasz Charchut.
Projekt uchwały dotyczy określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Ropczyce. W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy
by punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogły być zlokalizowane w odległości
mniejszej niż 50 metrów od budynku: kościołów, szkół, przedszkoli, żłobków, zakładów
i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Odległość będzie mierzona
najkrótszym ciągiem komunikacyjnym pieszych od głównych drzwi wyjściowych
(wejściowych) punktów sprzedaży napojów alkoholowych do głównych drzwi wejściowych
(wyjściowych) budynku bez napotykania przeszkód i narażenia się na naruszenie prawa.
Radny pan Andrzej Rachwał – przewodniczący Komisji ds. zdrowia i porządku publicznego
poinformował, że Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego na posiedzeniu w dniu 29
sierpnia 2018 r. rozpatrywała projekt uchwały 5.1. i uzyskał on opinię pozytywną, jak również
komisja rozpatrywała projekt w sprawie zmian Statutu Gminy i odnośnie którego również jest
opinia pozytywna komisji.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
5.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej,
mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach – inspektor w Referacie Budownictwa,
Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pani Anna Zegar.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz
komunikacji w Ropczycach uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28
czerwca 2010 roku dotyczy terenów oznaczonych 2U, 3U, 20 MN, 21 i 22 MN, 10 KD, 12KDW
i 13 KDW. Rysunek zmiany nr 1 znajduje się w lewym dolnym roku wywieszonej planszy.
Zmiana przygotowywana była na wniosek właścicieli gruntów objętych planem. Celem tej
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zmiany jest umożliwienie stosowania tymczasowych rozwiązań odnośnie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków bytowych i technologicznych. Dodatkowo na wniosek właściciela
gruntu zmieniany jest przebieg drogi KDW bez wpływu na zmianę przeznaczenia terenu.
Radny pan Zenon Charchut – przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz
rozwoju gospodarczego poinformował, że Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju
gospodarczego obradowała w dniu 30 sierpnia 2018 roku. Pozytywną opinię uzyskały
następujące projekty uchwał przedłożone na 56 sesję rady: projekt 5.2 w sprawie uchwalenia
zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a także projekt 5.3.
w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
projekt 5.4. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropczyce,
projekt 5.5. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ropczyce,
projekt 5.6. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów a także projekt 5.7. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Ropczyce.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej,
mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
5.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej,
mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach - inspektor w Referacie Budownictwa,
Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – pani Anna Zegar.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 tegoż samego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej,
mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach. Przygotowywany był na wniosek właścicieli
gruntów objętych tym planem przede wszystkim dla terenu dla którego przeprowadzano
scalenie nieruchomości. Druga zmiana planu dotyczy terenów 1 MN do 19MN, 22 Zi-4Zi, 6Zi,
4U-7U, 1KD-11KDW, 3KD, 5KD-9KD, 11KD. Przedmiotem zmiany były zapisy dotyczące
kolorystyki elewacji budynków, dopuszczenie dachów czterospadowych, zmiana możliwości
dojazdu do terenu 15MN, uzupełnieniu treści uchwały o wskaźniki zabudowy i miejsca
parkingowe. Dodatkowo celem tej zmiany jest umożliwienie stosowania tymczasowych
rozwiązań odnośnie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bytowych
i technologicznych oraz wód deszczowych. Wprowadza się ponadto dodatkowy teren KS
przeznaczony pod usługi komunikacji samochodowej, położony on jest przy ul. Wyszyńskiego
naprzeciwko ośrodka zdrowia w Ropczycach.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej,
mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
5.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
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przestrzennego Gminy Ropczyce – inspektor w Referacie Budownictwa, Planowania
Przestrzennego i Nieruchomości – pani Anna Zegar.
Projekt uchwały dotyczy stwierdzenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ropczyce. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności studium i planów
miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, co
najmniej raz w czasie kadencji rady. W wyniku dokonanej analizy w zagospodarowaniu
przestrzennym, stwierdzono że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Ropczyce jest dokumentem aktualnym i pozwala na podjęcie
prac planistycznych w celu sporządzenia lub uaktualnienia obowiązujących miejscowych
planów. Podobnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uznaje się
za aktualne pomimo, że dla części obowiązujących planów może zachodzić potrzeba
przeprowadzenia zmian ustaleń, w szczególności w zakresie dostosowania do wymagań
obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lecz zachowują one
swoją aktualność jako podstawa prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy
Ropczyce.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ropczyce przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
5.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Ropczyce – inspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami – pan Marek Sąsiadek.
Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest głównie koniecznością zmiany od 1 stycznia
2019 systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Ropczyce a to
w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów. Nowy przetarg, który nas
czeka na 2019 r. winien obejmować nowe regulacje, stąd niniejsze przedłożenie. Omawiając to
co istotne w zmianach to wprowadza się pojemniki koloru brązowego na odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, będzie to tzw. frakcja BIO.
Pozostają jak dotychczas kompostowniki, których posiadanie deklaruje większość
mieszkańców. Dotychczasowe odpady wielomateriałowe, dotychczasowy kolor
pomarańczowy pojemnika, worka wejdą teraz w skład frakcji pod nazwą „Metale i tworzywa
sztuczne”. Będzie to pojemnik, worek koloru żółtego jak dotychczas i obejmował on będzie jak
dotychczas plastik plus odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metalowe z koloru
pomarańczowego. Będzie to obecnie zbierane w pojemniku, worku koloru żółtego.
Wprowadzono również zmiany w zakresie wynikającym z Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami z 2017 r.. Obejmują one wskazówki co do lepszej segregacji odpadów, zmniejszania
ilości odpadów, a także wzmocnienia sfery edukacji ekologicznej. Ponadto w projekcie
doprecyzowano obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, w tym zwierzęta
nieudomowione ale utrzymywane w charakterze zwierząt domowych. Projekt uzyskał
pozytywną opinię z 19 lipca 2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ropczycach.
Radny pan Dariusz Skórski – chciałem zapytać pana kierownika, nurtuje mnie zapis paragrafu
9, że właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępniać pojemniki przeznaczone do
zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów na czas
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odbierania tych odpadów, w miejscu umożliwiającym ich odbiór przez przedsiębiorcę.
W kolejnym projekcie uchwały próbuje się doprecyzować, że obowiązkiem mieszkańca będzie
udostępnienie tych odpadów na trasie odbioru wzdłuż dróg publicznych i innych dróg
ogólnodostępnych mających odpowiednią nośność i parametry techniczne dla poruszania się
standardowego samochodu – śmieciarki, w tym skrajnia, możliwość zawracania. Trasa nie
obejmuje dojazdów czy placów prywatnych. Nieraz już interweniowałem wcześniej czy to na
komisjach czy na sesji w tej sprawie. Przynajmniej według mnie dzieje się tak, że wszyscy
mieszkańcy tych bocznych dróg gminnych czy we władaniu gminy są zobowiązani dowozić
worki i składać je wzdłuż głównej drogi krajowej K94 obecnie. Jest to ogromny problem dla
tych mieszkańców raz, że trzeba dowieźć worki pewnie co rano bo wieczorem jak się wywiezie
psy, koty czy inne zwierzęta dopadną te worki to rozerwą, dwa też ze względów sanitarnych.
W aucie w którym wożę dzieci do szkoły muszę rano na bagażnik wrzucić worek i dowozić
go pół kilometra w dół, ewentualnie na taczkach zawozić, gdzie droga do mnie jest drogą we
władaniu gminy pewnie o 3 metrach albo i więcej bo jechała tam nieraz i ciężarówka dowożąca
kamień i ciężarówka dowożąca beton i cały czas tam jeżdżą i jakoś dojeżdżają i nawracają. Czy
jest sporządzony panie kierowniku jakiś wykaz dróg gminnych bo pewnie na potrzeby
przetargu będzie sporządzony ujmujący wszystkie drogi skąd potencjalny przedsiębiorca
będzie odbierał te odpady bo dla mnie jest to istotne bo przyjmiemy tą uchwałę dzisiaj jedną
i drugą będę zgodnie z pouczeniem w kolejnej uchwale zgłaszał reklamację czy to do PUK-u
czy do innego przedsiębiorcy, że nie odbieracie ode mnie worków, które umożliwiam w sposób
zgodny z tą uchwałą. Druga moja uwaga, jeśli zostaną zlikwidowane worki pomarańczowe
i będą w workach żółtych odpady plastikowe czyli tworzywa sztuczne i metale. Do tej pory
worków żółtych było bardzo mało. Nieraz prosiliśmy, żeby worków żółtych dawano więcej.
Wiem, że można przyjechać do Ropczyc i w siedzibie PUK-u odebrać te worki tylko to jest
ogromny problem nieraz dla tych starszych mieszkańców tutaj dojechać, żeby tych worków
żółtych było jednak więcej.
Pan Marek Sąsiadek – odpowiadając na pytanie, poruszanie się pojazdów do odbioru śmieci
jest standardowo wzdłuż dróg wyraźnie to umożliwiających. Są sytuacje specyficzne, gdzie nie
pojedynczy mieszkaniec ale jakieś grupy mieszkańców mają mini osiedla, które są
każdorazowo przepracowywane i razem z przedsiębiorstwem, obecnie to PUK indywidualnie
rozstrzygane, w większości na korzyść właściciela, który usuwa odpady. Nie ma możliwości
idealnie tego systemu na tą chwilę dograć. Jeślibyśmy w specyfikacjach przetargowych podjęli,
że do każdego domu ma dotrzeć śmieciarka również podniosłoby to niewątpliwie koszty
naszych wszystkich odpadów. Takie sytuacje praktycznie są na palcach jednej ręki, gdzie jest
bolączka dotycząca wystawiania odpowiedniego odpadu na czas wywozu.
Przewodniczący Rady zapytał czy odpowiedź jest zadowalająca.
Radny pan Dariusz Skórski odpowiedział, że tak.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ropczyce przy: za – 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się
– 1.
5.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów – inspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami – pan Marek Sąsiadek.
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Projekt 5.6. jest pewnym pokłosiem, pochodną do koniecznych zmian w regulaminie
poprzednio przedstawionym w projekcie. Projekt ten jest de facto formą dostosowawczą do
regulaminu naszego i wymaganego zmienionego poprzez rozporządzenie. W konsekwencji
powtórzyć by należało, że wprowadza się nowe pojemniki na BIO, likwiduje się pojemniki
pomarańczowe, które wejdą w skład pojemników koloru żółtego. Tutaj kwestia uwzględnienia
poprawki zgłoszonej co do zimnego popiołu, jest to dotychczas funkcjonujący sposób, było
projektowanie, aby to usunąć, jednak po głębszych przemyśleniach utrzymujemy to w projekcie
zgodnie z poprawką projektu. Być może nie zwiększy to znacząco wysokości opłaty, którą
będziemy ponosić.
Radny pan Dariusz Skórski – panie kierowniku jest ujęte, że możemy oddawać
przeterminowane leki. Już kiedyś zadano mi takie pytanie i zapomniałem zapytać, gdzie
możemy te przeterminowane leki oddawać czy do tych worków któryś? W aptekach jest
problem, żeby odebrać.
Pan Marek Sąsiadek – na dzień dzisiejszy dwie apteki w Ropczycach przyjmują leki
przeterminowane i również punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje
przeterminowane leki. Na tą chwilę to są te pewne punkty, które do tego mogą służyć. Należy
je zbierać selektywnie czyli trzeba je oddzielić od zmieszanych odpadów, nie należy ich
wrzucać do czarnego worka, do zmieszanego pojemnika.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przy: za – 18 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 1.
5.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Ropczyce – Sekretarz
Gminy – pani Jolanta Kaszowska.
Projekt uchwały dotyczy zmian w Statucie Gminy Ropczyce. Zmian w Statucie należy dokonać
w związku z wejściem w życie ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych, którą to ustawą znowelizowano Kodeks Wyborczy i ustawy
samorządowe. Najważniejsze zmiany w Statucie dotyczą: ustawa określa, że wprowadza się
głosowanie jawne za pomocą urządzeń do głosowania. W przypadku, gdyby takie głosowanie
było niemożliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne na sesjach
i zasady tego głosowania imiennego są właśnie uregulowane w projekcie Statutu. Ustawa
określa, że obligatoryjnie powołuje się Komisję skarg, wniosków i petycji. Zasady i tryb
działania tej komisji określa rozdział 10 Statutu. Ustawa określa również, że klub radnych może
tworzyć co najmniej 3 radnych. Zasady działania klubów określa Statut w rozdziale 7 projektu
uchwały. Wyeliminowano ze Statutu zapisy dotyczące interpelacji i zapytań. Te kwestie
obecnie uregulowane są w ustawie. Zdefiniowano co należy rozumieć pod pojęciami
używanymi w ustawie o samorządzie gminnym inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze
gminy i inny sposób zwyczajowo przyjęty. W załączniku nr 3 do Statutu, który stanowi wykaz
jednostek organizacyjnych gminy dostosowano nazwy jednostek organizacyjnych do obecnie
funkcjonujących. Chodzi tutaj o nazwy szkół, gimnazja zostały zlikwidowane, powstały szkoły
podstawowe i to jest w załączniku nr 3 uregulowane. Artykuł 15 wspomnianej przeze mnie na
wstępie ustawy stanowi, że zmiany, które właśnie omówiłam stosuje się do kadencji organów
jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji w czasie której niniejsza ustawa
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weszła życie. Tak więc, aby nowa rada mogła działać zgodnie z prawem należy dostosować
statuty do obowiązujących przepisów jeszcze w tej kadencji.
Radny pan Stanisław Marć – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna w związku z dzisiejszą sesją zaopiniowała 6 projektów uchwał, są to opinie
pozytywne i dotyczą: zmiany w Statucie Gminy - 5.7., dopłaty do wody i ścieków dla grupy
odbiorców - 5.8., w sprawach dotyczących finansów i budżetu - 5.9., 5.10., 512. - wniosek
i przyznanie dotacji na zabytkowy ołtarz w kościele Św. Bartłomieja - 5.11.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Ropczyce przy:
za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
5.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług
wodociągowo-kanalizacyjnych – inspektor w Referacie Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej –
pani Zofia Malinowska.
Projekt uchwały dotyczy dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych rodzin 3+. W powyższej uchwale proponuje się dopłatę do ceny brutto 1m3
wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców
gospodarstwa domowe 3+ w wysokości 0,35 zł oraz o dopłacie do ceny brutto 1 m3 ścieków
odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy
odbiorców gospodarstwa domowe 3+ w wysokości 0,85 zł. Powyższe dopłaty są proponowane
do końca roku 2018.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinia komisji do tego projektu została już
przedstawiona.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców
usług wodociągowo-kanalizacyjnych przy: za – 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się –
0.
5.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/480/18 Rady
Miejskiej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/461/17 Rady Miejskiej
w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – Zastępca
Skarbnika Gminy – pani Elżbieta Stępniowska – Zięba.
Projekt uchwały nr 5.9. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVII/480/18 z dnia 5 lutego 2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/461/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia
2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
na realizację zadania publicznego. Postanawia się uchylić Uchwałę Nr XLVII/480/18 Rady
Miejskiej z dnia 5 lutego 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości
200 000,00 zł Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
o nazwie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegającą
na budowie chodnika dla pieszych po stronie lewej, w związku z nieprzystąpieniem do
realizacji zadania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/480/18
Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/461/17 Rady
Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
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Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego przy: za – 19
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.
5.10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku
w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok – Zastępca Skarbnika Gminy – pani Elżbieta
Stępniowska – Zięba.
Projekt uchwały nr 5.10. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku w zakresie
wydatków inwestycyjnych na rok 2019. Postanawia się zabezpieczyć w budżecie Gminy
Ropczyce na rok 2019 środki finansowe o łącznej kwocie 112 637,00 zł na opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadań pod nazwą: „Budowa drogi gminnej –
przedłużenie ulicy Przemysłowej w Ropczycach” w kwocie 36 500,00 zł, „Budowa kładki dla
pieszych przez rzekę Wielopolka w miejscowości Ropczyce-Chechły” w kwocie 34 932,00 zł
oraz „Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera
w Ropczycach” w kwocie 41 205,00 zł. Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne
Gminy Ropczyce w roku 2019 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób
fizycznych.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku
w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
5.11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce – Zastępca Skarbnika Gminy – pani
Elżbieta Stępniowska – Zięba.
Projekt uchwały nr 5.11. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących
się na terenie Gminy Ropczyce. Postanawia się o przyznaniu dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.
Bartłomieja w Łączkach Kucharskich w wysokości 20 000,00 zł.
Radny pan Eugeniusz Nowakowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury
i sportu poinformował, że Komisja ds. oświaty, kultury i sportu pracowała dzisiaj nad projektem
uchwały w sprawie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja w Łączkach
Kucharskich i pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce przy: za – 19 głosów, przeciw - 0,
wstrzymujących się – 0.
5.12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018
rok – Zastępca Skarbnika Gminy – pani Elżbieta Stępniowska – Zięba.
Projekt uchwały nr 5.12. wraz z autopoprawką dotyczy zmian w budżecie Gminy Ropczyce na
2018 rok. Zwiększa się dochody bieżące budżetu na 2018 rok o kwotę 625 313,01zł. Są to
dochody między innymi z: promesy ze środków usuwania klęsk żywiołowych – w wysokości
560 000,00 zł przeznaczonej na remonty drogi Gnojnica Wola na Cierpiała i ul. Polnej
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w Ropczycach, dotacja w wysokości 52 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
przyznana na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
Gnojnica i Łączki Kucharskie oraz darowizn od sponsorów na organizację dożynek w 2018
roku w wysokości 13 313,01 zł. Zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę
800 000,00 zł – dotyczy to wycofania promesy na odbudowę mostu w ciągu drogi Niedźwiada
– Kolawa w związku z unieważnieniem przetargu. Tabela Nr 1 wyszczególnia planowane
zmiany w dochodach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów. Zwiększa się
wydatki budżetu 2018 roku o kwotę 625 313,01 zł. Są to wydatki związane z otrzymanymi
dotacjami, promesami i darowiznami przeznaczonymi na: remont drogi w Gnojnicy Woli na
Cierpiała i ul. Polnej w Ropczycach, na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w Gnojnicy i Łączkach Kucharskich oraz na zakup materiałów i wyposażania w ramach
promocji Gminy Ropczyce w wysokości 13 313,01 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2018
rok o kwotę 800 000,00 zł – to jest promesa na odbudowę mostu w ciągu drogi Niedźwiada –
Kolawa w związku z unieważnieniem przetargu. Tabela Nr 2 wyszczególnia planowane
zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów. Wraz
z uwzględnieniem autopoprawki dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków
budżetowych i majątkowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie
planowanych wydatków, w tabeli przedstawiona jest kwota bez 4 000 zł na izbę wytrzeźwień,
w związku z tym do kwoty 826 787 zł należy dołożyć 4 000 zł. Dokonuje się zwiększenia
i zmniejszenia wydatków na projekcie pn. „Praca kluczem do sukcesu”, na zadaniach
zleconych realizowanych przez MGOPS, a także zabezpiecza się środki na udział własny
w programie „Senior +” w wysokości 34 500 00 zł - środki te pochodzą ze zmniejszenia planu
wydatków własnych Gminy w ramach programu dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Także w ramach programu „Senior+” zwiększa się udział środków własnych
jako dofinansowanie o kwotę 23 000,00 zł – środki te są przesuwane z wcześniej
zabezpieczonej dotacji dla Centrum Kultury. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 89 500,00 zł
na usługi remontowe dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach. Są to środki przesuwane
z oszczędności zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul.
Przemysłowa”. W ramach realizacji zadań UM największych przesunięć dokonuje się
w następujących pozycjach: dokonuje się zmniejszenia o 200 000,00 zł zgodnie z wcześniej
podjętą uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego oraz zmniejszenia kwoty 154 000,00 zł z zadania powodziowego Odbudowa
mostu w Niedźwiadzie - Kolawa jako wkład własny, co daje łączną kwotę 354 000,00 zł która
zostaje przesunięta na zwiększenie środków dla realizacji zadania pn. „Budowa boisk
wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy zespołach szkół na terenie Gminy
Ropczyce”, jest to do Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich. Dokonuje się
zmniejszenia kwoty 220 000,00 zł jako zadania własnego z zadania inwestycyjnego
„Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa”. Środki te będą przeznaczone m.in. na
następujące wydatki: zabezpieczenie ubezpieczenia sprzętu OZE, na zadania inwestycyjne Budowa i przebudowa dróg gminnych w związku z realizacją przyjętych wcześniej zadań,
przyznanie dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.
Bartłomieja w Łączkach Kucharskich, na oświetlenie uliczne, na podziały geodezyjne
nieruchomości i rozgraniczenia. Pozostałe mniejsze zmiany przedstawione są w tabeli nr 3
stanowiącej załącznik do uchwały.
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.
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