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To druga kadencja Witolda Darłaka na stanowisku Starosty powiatu Ropczycko-Sędziszewskiego. Co
uważa za swój największy zawodowy sukces? Jak jego zdaniem zmienił się samorząd? I jaka wizja
przyszłości rysuje się na horyzoncie?
Jest Pan starostą już drugą kadencję. To długi czas, który daje możliwość obserwacji jak zmienia
się samorząd – czy rośnie w siłę czy wręcz przeciwnie - traci na znaczeniu?
Biorąc pod uwagę wzrost kompetencji, wzrost zadań i skuteczność w działaniu, można stwierdzić, że
samorząd rośnie w siłę. Natomiast patrząc na uszczuplenie finansów należy stwierdzić, że samorząd
finansowo słabnie.
A co uważa Pan za swój największy sukces zawodowy w 2019 roku?
Każda inwestycja, każdy remont cieszy i przynosi satysfakcję. Z inwestycji przeprowadzonych w 2019
roku najbardziej cieszy mnie budowa i przebudowa boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego. W ramach tego zadania powstało boisko do piłki nożnej z nawierzchnią
trawy syntetycznej, bieżnia 200m., boisko do tenisa, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, miejsce
rzutu kulą, skocznia, oświetlenie boiska, instalacja monitoringu oraz zaplecze boiska. Boiska posiadają
nawierzchnie poliuretanowe. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 075 043, 64zł w tym pozyskana
dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 405 828, 00 zł. Powstały obiekt sportowy stworzony został
przede wszystkim z myślą promowania zdrowego stylu życia. W 2019 roku do bardzo ważnych należy
zaliczyć inwestycje drogowe i mostowe. Jedną z ważniejszych była przebudowa ulic Robotniczej i
Dworcowej w Ropczycach, której wartość wyniosła 2 391 611, 85 zł. Równie ważne są inwestycje
drogowe w gminach wiejskich czego przykładem jest przebudowa drogi powiatowej w Nockowej –
gmina Iwierzyce. Wartość zadania to ponad 1 milion złotych. Łączna kwota wydana na inwestycje
zrealizowane przez Wydział Dróg Powiatowych w latach 2015-2019 wynosi prawie 47 mln. zł. Od 2016
roku Powiat jest jednym z partnerów projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).
Program ten ma na celu poprawę konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej, otwartej,
cyfrowej platformy integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, do której mieszkańcy
będą mieli dostęp przez internet, co przyspieszy komunikację z urzędem. Wartość tego projektu to kwota
9 433 956 59zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach pozyskanych
środków w naszym powiecie przeprowadzona została modernizacja gruntów w kilku obrębach,
utworzone także zostały inicjalne obiektowe bazy danych GESUT. Wracając do własnych przedsięwzięć
powiem jeszcze, że w 2019 roku prowadzone były inwestycje w Domach Pomocy Społecznej – w
naszym powiecie są aż dwa. Jeden z DPS-ów został doposażony o dodatkowy szyb windowy
przystosowany do przewozu/transportu noszy lub łóżek szpitalnych, gdzie dotychczas nie było to
możliwe, ponieważ istniejąca w budynku winda osobowa nie spełniała w całości swojej funkcji i
standardów. Prace inwestycyjne ciągle były i są prowadzone również w szkołach podległych pod powiat.
Ich zakres jest różnorodny, wiele z nich stanowi kontynuację prac rozpoczętych wcześniej.
Wspomniał Pan o pozyskanych środkach zewnętrznych, zatem po jakie środki sięgacie?
Nie da się ukryć, że powiat z niskimi dochodami rzadko realizuje inwestycje jedynie z własnego budżetu.
Sięgamy po środki z Unii Europejskiej i środki krajowe min. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funduszu Dróg Samorządowych. Należy zaznaczyć także, że gminy
wchodzące w skład powiatu także partycypują w kosztach inwestycji przeprowadzanych na ich terenach.
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W 2019 roku Powiat Ropczycko-Sędziszowski uzyskał dwa ważne wyróżnienia, może Pan coś o
tym powiedzieć?
Tak to prawda. Jedno z nich to wyróżnienie w konkursie, którego ideą jest propagowanie i wspieranie
działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji,
przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i
estetycznych. Powiat zakwalifikował się do finału i otrzymał wyróżnienie dla inwestycji pn. „Adaptacja
zabytkowego budynku Kasy Oszczędności na Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach”
w jednej z trzynastu kategorii „Obiekty Zabytkowe”. Drugie wyróżnienie „PRZYJAZNY URZĄD”
zostało przyznane urzędom administracji publicznej w całej Polsce, które pozytywnie przeszły procedurę
certyfikacyjną badającą standardy zarządzania jakością i relacjami z klientem i które w sposób
szczególny wyróżniają się jakością usług, kreatywnością, innowacyjnością oraz dostosowywaniem się do
potrzeb i oczekiwań klientów poprzez generowanie wysokiego poziomu jego satysfakcji. Wśród
15 wyróżnionych jednostek w całym kraju, znalazło się Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Przy szarej
codzienności, z którą się stykamy takie nagrody są zaskakującym i sympatycznym wyróżnieniem.
Czy obok rozsądnych decyzji Starosty, jako zarządcy jednostką samorządu terytorialnego, ma Pan
czas, chęć i siłę na dbanie o integrację społeczną i kulturalną z mieszkańcami?
Moim zdaniem integracja z mieszkańcami, to fundament demokracji i samorządności. Propagujemy
aktywność młodych artystów, twórców różnych dziedzin kultury i sportu. Od 2015 roku do imprez
cyklicznych naszego powiatu zaliczyć można plebiscyt sportowy zwieńczony Powiatową Galą Sportu,
która ma na celu promowanie działalności i aktywności klubów sportowych popularyzujących aktywny
tryb życia, a także wyróżnienie wybitnych trenerów, działaczy i sportowców, którzy zaangażowani w
zdobywanie jak najwyższych wyników reprezentują nasz region na ogólnopolskich i światowych arenach
sportowych. Powiat Ropczycko-Sędziszowski w 2019 roku był także Partnerem Dino Top Festiwal,
który swoim ogólnopolskim zasięgiem jest niezwykłą promocją naszego regionu. Wielu potrzeb i
oczekiwań, mimo najszczerszych chęci i podejmowanych działań, nie jestem w stanie spełnić. Niestety,
nie wszystko zależne jest od nas.
Jaką wizję przyszłości nasuwa Panu miniony okres doświadczeń na stanowisku starosty?
Na podstawie doświadczeń, sukcesów i porażek należy stwierdzić, że każdy rok przynosi nowe wyzwania
i możliwości – lepsze i gorsze. Najważniejsi są w tym jednak ludzie. To tworzy kręgosłup moralny i
etyczny i nie pozwala zapomnieć z czyjego mandatu pełnimy swoje funkcje i komu, jako samorządowcy
jesteśmy zobowiązani służyć. Zjednywanie społeczności – w naszym przypadku społeczności pięciu
gmin - dla każdej sprawy jest najlepszym kluczem do oczekiwanego przez społeczność sukcesu.
Dziękuję za rozmowę. Gratuluje sukcesów i życzę realizacji kolejnych planów.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam Szanownych Państwa Czytelników "Dziennika Warto Wiedzieć".
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