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PROTOKOL NrXII/ll
Sesji Rady Gminy Lancut
odbytej w dniu 27 wrzesnia 2011 r.
w sali posiedzen Urz~du Gminy Lancut.

Obrady sesji otworzyl i sesj~ prowadzil Przewodnicz'tcy Rady Gmmy
Roman Skomra.
Na wst~pie powital radnych oraz zaproszonych gosci. W sesji uczestniczylo 20 radnych
wedlug zal'tczonej listy obecnosci.
W obradach sesji wzi~li udzial zaproszeni goscie w osobach :
Loza Zbigniew - W6jt Gminy
Szpunar Halina - Z-ca W6jta Gminy
Jucha Marek - Sekretarz Gminy
Skoczynski Wiktor Skarbnik Gminy
Pelc J6zef - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej Urz~du Gminy
Pyda Marta - Kierownik Referatu Samorz'tdu i Zarz'tdzania Informacjami Urz~du
Gminy
Sieczkowska Halina Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
Lobaza Andrzej - Dyrektor Centrum Kultury Gminy Lancut
Bytnar Stanislaw Sohys wsi Albigowa
Ruszel Bemadeta - Sohys wsi Cierpisz
Zuber Jan - Sohys wsi Gluch6w
Kusta Alfred - Soltys wsi Handzl6wka
Bern Kazimierz - Sohys wsi Kraczkowa
Harpula Marian Sohys wsi Rog6zno
Czechowicz Barbara - Sohys wsi Sonina
Szpunar Roman - Sohys wsi Wysoka
Panek Kisala-Anna - Kierownik Oddzialu Gospodarki Odpadami Departament
Ochrony Srodowiska Urz~du Marszalkowskiego
Dobrzanski Edward - W6jt Gminy Czama
M~drala Ryszard - Sekretarz Gminy Markowa
Machowski Marian przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lancucie
Homa Teresa - przedstawiciel Urz~du Miejskiego w Lancucie
Kuzniar Slawomir - inspektor w Referacie Inicjatyw Gospodarczych, Ekologii
i Rolnictwa Urz~du Gminy Lancut
W obradach sesji wzi~li ponadto udzial: dr inz. J6zef Lorenc
Wiceprezes
Wojew6dzkiego Zarz'tdu Zwi¢u Kombatant6w i Bylych Wi~zni6w Politycznych
Rzeczypospolitej Polskiej, wieloletni dyrektor Technikum Rachunkowosci Rolnej
w Wysokiej; Dominik Szmuc - mieszkaniec Albigowej, Roman Kowalczuk, Andrzej
Bartman - przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Wsi
Kraczkowa.
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Rady Gminy oddai gios Panu Lorencowi, kt6ry wr~czyi mu
odznak~
za zasiugi dla Zwi~zku Kombatant6w, za duzy wkiad pracy
w upowszechnianiu kultury ludowej.

Z kolei

Przewodnicz~cy

Zgodnie z przesianymi zaproszeniami i materiaiami na
Gminy przedstawil nast~puj~cy porz~dek obrad :

sesj~ Przewodnicz~cy

Rady

l. Om6wienie zaiozen nowego systemu gospodarki odpadami w swietle ustC:NY
z 1 lipca 2011 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach.
2. Podj~cie uchwaly w sprawie zaci~ni~cia kredytu dlugoterminowego.
3. Dokonanie zmian w uchwale budzetowej Gminy Lancut na 2011 r.
4. Wybory lawnik6w s~dowych.
5. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania Rady Gminy Lancut do

,.

. .

6.

7.
8.
9.

.

naruszema prawa.
Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na uzyczenie nieruchomosci
stanowi~cych mienie komunalne Gminy Lancut (zalew we wsi Sonina).
Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz dzialki b~d~cej
w wieczystym uzytkowaniu.
Informacja W6jta Gminy 0 mi~dzysesyjnej dzialalnosci oraz 0 realizacji uchwal
i wniosk6w Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania.
usum~CIa

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy 0 samorz~dzie gminnym zaproponowal poszerzenie
porz~dku obrad 0 nast~puj~c~ spraw~ :
-

""..

pkt 2a/ Podj~cie uchwaly w sprawie udzielenia przez
finansowej Wojew6dztwu Podkarpackiemu.

Gmin~

Do przedstawionego porz~dku obrad radni nie wnieSli uwag, w
przyst~iono do jego realizacji :

Lancut pomocy

zwi~zku

z powyzszym

Ad. 1. Omowienie zalozen nowego systemu gospodarki odpadami w swietle ustawy
z 1lipca 2011 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach:
Na wst~pie glos zabral W6jt Gminy przypominaj~c zebranym, ze 1 lipca 2011 r.
weszla w Zycie nowelizacja ustawy 0 utrzymaniu porz~dku i czystosci w gminach.
Gminy musz~ si~ przygotowac do stosowania nowych przepis6w i rozpocz~c
dzialalnosc edukacyjn~ wsr6d radnych i mieszkanc6w poszczeg61nych solectw. Wsr6d
W6jt6w dzialalnosc edukacyjn~podj~l Zwi~zek Komunalny "Wislok".
Pomimo tego, ze ponad 90 % mieszkanc6w rna podpisane umowy z firmami na wyw6z
odpad6w, to i tak zdarzaj~ si~ dzikie wysypiska smieci, podrzucenia do row6w. Po
wejsciu w zycie znowelizowanych przepis6w odpady stan~ si~ wlasnosci~ gminy.
Obecnie mieszkancy plac~ tylko za odbi6r pojemnika z odpadami zmieszanymi. Gmina
finansuje odbi6r odpad6w wielkogabarytowych, niebezpiecznych, opon, z gniazd
recyklingowych, zebranych podczas sprz~tania przystank6w autobusowych oraz akcji
"Sprz~tanie Swiata". Po wejsciu w zycie znowelizowanych przepis6w zostanie ustalona
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oplata za wywoz odpadow. Jej wysokose powmna bye porownywalna
w poszczegolnych gminach. Wojewodztwa zostan'l. podzielone na regiony i odpady
z danej gminy musz'l. trafie do konkretnego regionu. Dyrektywy unijne zmuszaj'l. nas,
aby masa odpadow byla z roku na rok nizsza. Smieci trzeba b~dzie segregowae.
Przyszlosci'l. S'l. spalarnie smieci. Na pewno wzrosn'l. oplaty dla mieszkaiicow. Gminy
b~d'l. organizowae przetargi na odbior odpadow.
Nast~pnie glos zabrala Kierownik Oddzialu Gospodarki Odpadami Departament
Ochrony Srodowiska Urz~du Marszalkowskiego informuj'l.c, ze do tej pory mieszkaiicy
zawieraj'l. umowy z firmami wywoz'l.cymi odpady. Po nowelizacji ustawy 0 porz'l.dku
i czystosci w gminach obowi::tzek ten przejmie gmina. Od 1 stycznia 2012 r.
mieszkaiicy, ktorzy nie maj'l. podpisanych umow z firmami, musz'l. zostae obj~ci·
przepisami znowelizowanej ustawy. Nowe przepisy bardzo przysporz'l. pracy
pracownikom urz~dow gmin, ktorzy b~d'l. musieli dbae 0 to, aby gmina nie dokladala
z budzetu do wywozu odpadow. Od 1 stycznia 2013 r. wysypiska smieci nie przyjm'l.
odpadow zmieszanych w formie nieprzetworzonej. Mieszkancy mog'l. oddawae odpady
na dotychczasowych zasadach do konca 2012 r. Oplata za smieci moze bye naliczana od
ilosci zuzytej wody, powierzchni nieruchomosci, ilosci mieszkancow lub od kazdej
nieruchomosci. Gmina musi wybrae optymalny wariant. W kazdej gminie musi powstae
rejestr dzialalnosci regulowanej. Mieszkaiicy b~d'l. ponosie oplat~ za smieci na
podstawie zlozonych oswiadczeii, gmina musi sprawdzae ich prawdziwose. Gminy
musz'l. zorganizowae punkt selektywnego odbioru odpadow. Taki punkt musi bye
nadzorowany i znajdowae si~ w miejscu latwo dost~pnym. Rada Gminy b~dzie
zobowi'tZana do podj~cia szeregu uchwal w zakresie odbioru odpadow. Wiele z nich
b~dzie aktami prawa miejscowego. W dalszym ciftgu na wlascicielu nieruchomusci
b~dzie ciGtiyl obowi'tZek posiadania pojemnika.
W dyskusji nad powyzszym glos zabrali :
Bester Janusz - zapytal jak b~dzie naliczany podatek smieciowy dla przedsi~biorcow
oraz 0 mozliwose sprzedazy przez gmin~ odpadow selektywnych. Za segregacj~
odpadow mieszkancy powinni bye nagradzani, inaczej nie b~dzie motywacji do
wykonywania dodatkowych obowi'tZk6w.
Borcz Jan - powiedzial 0 koniecznosci zorganizowania wyjazdu dla radnych do zakladu
zajmuj'l.cego si~ segregacj'l. odpad6w komunalnych.
Szczepanski Andrzej - zwrocil si~ z zapytaniem dlaczego tak drastycznie wzrosn'l.
oplaty dla mieszkaiicow po wejsciu w zycie nowelizacji ustawy 0 utrzymaniu porz'l.dku
i czystosci w gminach.
Zuber Jan
poinformowal 0 duzych ilosciach smieci na obrzezach rzeki Sawa,
administrowanej przez Podkarpacki Zarz'l.d Melioracji i Urz'l.dzen Wodnych. Nalezy to
pilnie posprz'l.tae bo zagraza to zdrowiu mieszkanc6w.
Kuzniar Slawomir - zapytal jak ma wygl'l.dae rejestr dzialalnosci regulowanej oraz czy
wszystkie wpisane do niego firmy musz'l. dzialae na terenie gminy.
W odpowiedzi glos zabrali :
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Skarbnik Gminy :
za wyw6z odpad6w gmina nie b~dzie naliczala podatku smieeiowego leez
uslug~, tak jak za pob6r wody i zrzut seiek6w.

oplat~

za

Kierownik OGO DOS UM:
przedsi~biorey b~d~ plaei6

za wyw6z pojemnika, kt6rego pojemnos6

b~dzie

zalezala

od wielkosei firmy,
- gmina musi oglosi6 przetarg na odbi6r odpad6w selektywnyeh i zmieszanyeh.
Obsluga musi bye kompleksowa,
wysokos6 oplaty za wyw6z odpad6w komunalnyeh b~dzie uzalezniona od analizy
ekonomieznej gminy. Z duzymi kosztami wi~za6 si~ b~dzie wprowadzenie systeinu
selektywnej zbi6rki odpad6w. Generalnie system powinien si~ samofinansowa6,
- Rada Gminy okresla nizsze stawki dla mieszkane6w segreguj~eyeh odpady. Na ten
temat powinny znalez6 si~ zapisy w regulaminie utrzymania ezystosei. Gmina musi
to nadzorowa6 i prowadzi6 ewidenej~,
- nie zostal opraeowany wz6r rejestru dzialalnosei regulowanej, przepisy m6wi~ tylko
jakie dane rna zawiera6. Do rejestru mog~zosta6 wpisane firmy, kt6re nie dzialaj~na
terenie gminy.

Przewodniczqcy Rady Gminy :
przedstawiciel PZMiUW wyjasnil, ze w ieh administrowaniu jest tylko woda,
natomiast brzegi rzeki nale~ do gminy.

Ad. 2. Podjfcie uchwaly w sprawie zaciqgnifcia kredytu dlugoterminowego :
Zabieraj~e

glos Skarbnik Gminy wyjasnil, ze proponuje si~ wzi~6 3 mIn zl
kredytu na nast~puj~ee zadania :
- budowa kanalizaeji w Handz16wee 900 000 zl
- budowa drogi "Goseinezyk" w Handzl6wee - 700 000 zl
- budowa przedszkola w Soninie - 600 000 zl
- budowa sali gimnastyeznej w Albigowej 550 000 zl
pomoe finansowa dla powiatu (droga) 150 000 zl
pomoe finansowa dla wojew6dztwa (ehodnik) 100 000 zl.
Kwota kredytu jest duzo mniejsza niz zakladano na etapie planowania budzetu gminy.
Splat~ zaplanowano na 6 lat, tj. po 500 000 zl roeznie plus odsetki. Zostanie
zorganizowany przetarg na wyb6r banku udzielaj~eego kredyt. Przewiduje si~, ze
oproeentowanie wyniesie ok. 5 %.
Rada Gminy jednomyslnie (20 za) podj~la uehwal~ Nr XII/87f11 w sprawie
zaci~i~eia kredytu dlugoterminowego (uehwala stanowi zal~eznik do protokolu).
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Ad. 20/ Podj~cie uchwaly w sprawie udzielenia przez
finansowej Wojewodztwu Podkarpackiemu :

Gmin~

Lancut pomocy

W6jt Gminy poinformowa1, ze proponuje si~ udzielenie pomocy finansowej
Wojew6dztwu Podkarpackiemu na budow~ chodnika w Wysokiej w kwocie 50 000 z1.
Odby1 si~ juz przetarg, brak10 srodk6w, wed1ug kosztorysu potrzeba jeszcze 170000 zl.
Pozosta1o do wykonania 152 m chodnika na rowie, do granicy z miastem Lancutem.
Ponadto trzeba poszerzyc drog~, chodnik b~dzie mia1 2 m szerokosci. Brakuj'l.c'l. kwot~
120 000 zl sfinansuje wojew6dztwo.
Rada Gminy jednomyslnie (20 za) podj~la uchwa1~ Nr XII/88/11 w sprawie udzielenia
przez Gmin~ Lancut pomocy finansowej Wojew6dztwu Podkarpackiemu (uchwala
stanowi za1'l.cznik do protoko1u).

Ad. 3. Dokonanie zmian w uchwale budzetowej Gminy Lancut na 2011 r. :
Projekt zmian w uchwale budzetowej Gminy Lancut na 2011 r. przedstawil
Skarbnik Gminy. Dotycz'l. one nast~puj'l.cych kwestii :
Zwi~kszenie

wydatk6w :

50 000 zl pomoc finansowa dla wojew6dztwa na budow~ chodnika w Wysokiej
1 200 000 zl budowa Domu Kultury w Kraczkowej
10800 zl- swietlice szkolne (wynagrodzenia)

Zmniejszenie wydatk6w :
50 000 zl- modemizacja Domu Kultury w Wysokiej
1 200 000 zl wydatki inwestycyjne w dz. Gospodarka mieszkaniowa
10800 zl- szko1y podstawowe (wynagrodzenia)
Rada Gminy jednomyslnie (20 za) podj~la uchwa1~ Nr XII/89/11 w sprawie zmian
w uchwale budzetowej Gminy Lancut na 2011 r. (uchwala w za1'l.czeniu).

Ad. 4. Wybory lawnikow sqdowych :
Na wst~pie glos zabrala radna Zofia Dzierga, kt6ra jako Przewodnicz'l.ca Zespolu
ds. zaopiniowania kandydat6w na lawnik6w przedstawila opini~ na temat kandydat6w
na lawnik6w, w szczeg6lnosci spelnienia przez nich wymogow okreslonych w ustawie,
opracowan'l.na posiedzeniu Zespolu w dniu 7 wrzesnia 2011 r. (opinia w za1'l.czeniu).
Z kolei przystcwiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej w skladzie 3 os6b dla
przeprowadzenia glosowania w trybie tajnym. Do sk1adu Komisji zostali wybuni
radni : Ma1gorzata Magrys, Pawe1 D'l.bek, Jacek Albigowski.
Komisja Skrutacyjna przeprowadzila glosowanie i przedstawila jego wyniki.
Do S'l.du Okr~gowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach cywilnych lub kamych
zostala wybrana Teresa Bar stosunkiem glos6w 19 na "tak", natomiast do S'l.du

~-
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Rejonowego w Lancucie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich zostaly
wybrane : Beata Lew 18 glosow na "tak" , 1 na "nie" oraz Katarzyna Tokarczyk 
19 glosow na "tak".
Rada Gminy jednomyslnie (19 za) podjtt1a uchwaltt Nr XII/90fll w sprawie wyboru
lawnikow na kadencjtt w latach 2012-2015 (uchwala w zaIClczeniu).
Ad. 5. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania Rady Gminy Lancut do
usunifcia naruszenia prawa :
W tym temacie glos zabral Sekretarz Gminy informujClc, ze 24 sierpnia 2011 r. do
Urzttdu Gminy wplyntt10 pismo Stowarzyszenia Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej
ZarzCld Regionu z siedzibCl37-100 Lancut, ul. Kosciuszki 72 wzywajClce Radtt Gminy
Lancut do usunittcia naruszenia prawa dokonanego uchwalCl Nr IX/66111 z dnia
15 czerwca 2011 r. w sprawie przyjttcia Gminnego Programu Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Gminy Lancut na lata 2011-2013.
WzywajClcy zarzuca, ze :
1. Rada Gminy w niewlasciwy sposob okreslila termin wejscia w zycie przepisow
uchwaly. Wedlug Stowarzyszenia przedmiotowa uchwala rna charakter prawa
miejscowego, dlatego powinna byc opublikowana w Dzienniku Urzttdowym
Wojewodztwa Podkarpackiego i wchodzic w zycia po uplywie 14 dni od dnia
ogloszenia.
2. Projekt programu nie zostal poddany pod konsultacje spoleczne.
Zarzut Stowarzyszenia Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej nie moze bye
uwzglttdniony, poniewaZ Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochronie
Ofiar Przemocy w Gminie Lancut na lata 2011-2013 nie moze byc aktem prawa
miejscowego. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy za dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCldzie
gminnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.) organy gminy mogCl
wydawac akty prawa miejscowego w zakresie :
- wewntttrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
- organizacji urzttdow i instytucji gminnych,
- zasad zarzCldu mieniem gminy,
- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektow i urzCldzen uzytecznosci publicznej.
Wedlug wymienionego katalogu nie mozna zatem uznac Programu za akt prawa
miejscowego. Ponadto uchwaly Rady Gminy Scl przedkladane sluzbom nadzoru
Wojewody Podkarpackiego, ktory bada je pod kCltem zgodnosci z prawem. Zgodnosc
z prawem uchwaly Nr IXl66111 zostala stwierdzona przez Wojewodtt bez zastrzezen.
OdnoszClc si~ do zarzutu 0 braku poddania projektu pod konsultacje spoleczne
naleZy zauwaZyc, ze Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Lancut nie jest aktem prawa miejscowego
i dlatego nie podlegal konsultacjom spolecznym.
Wezwanie Rady Gminy Lancut do usunittcia naruszenia prawa w trybie art. 101 us.;. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCldzie gminnym skierowane przez
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Stowarzyszenie Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej nie moze zostae
nie narusza interes6w prawnych wnioskodawcy.
Rada Gminy jednomyslnie (16 za) podj~la
rozpatrzenia wezwania Rady Gminy Lancut do
stanowi zal~cznik do protokolu).

uchwal~
usuni~cia

uwzgl~dnione,

gdyz

Nr XI1/91f11 w sprawie
naruszenia prawa (uchwala

Ad. 6. Podjflcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na uZyczenie nieruchomosci
stanowiqcych mienie komunalne Gminy lancut (zalew we wsi Sonina) :
Z kolei glos zabrala Z-ca W6jta Gminy informuj~c Wysoka Rad~, ze kolejny
projekt uchwaly dot. uZyczenia zalewu we wsi Sonina. Do tej pory zalew
administrowany byl przez K6lko Rolnicze w Soninie, kt6re zostalo rozwi~zane. Umowa
stala si~ bezprzedmiotowa. Mi~dzyczasie powstalo Stowarzyszenie Milosnik6w Zalewu
w Soninie, kt6re zostalo formalnie zarejestrowane. Zrzesza ono gl6wnie w~dkarzy
i chce zarz~dzae i opiekowae si~ zalewem. Proponuje si~ zawarcie umowy uZyczenia na
okres 15 lat, tj. do konca wa.znosci pozwolenia wodnoprawnego.
Rada Gminy jednomyslnie (20 za) podj~la uchwal~ Nr XII/92/11 w sprawie wyrazenia
zgody na uzyczenie nieruchomosci stanowi~cych mienie komunalne Gminy Lansut
(zalew we wsi Sonina) - uchwala stanowi zal~cznik do protokolu.

Ad. 7. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz dzialki bfldqcej
w wieczystym uzytkowaniu :
Ponownie glos zabrala Z-ca W6jta Gminy przypominaj~c, ze w jednej z ostatnich
kadencji Rada Gminy zasugerowala sprzedaz dzialek b~d~cych w wieczystym
uZytkowaniu. Wystosowano w6wczas stosowne pisma do wieczystych uZytkownik6w,
ale cz~se z nich nie wyrazila zgody na zakup. Obecny projekt uchwaly dot. dzialki
w Rog6znie, niedaleko klubu "Boss, b~d~cej w wieczystym uzytkowaniu. Jej
uzytkownik Pan Marek Z6ltek wyrazil ch~e wykupu, dlatego proponuje si~ sprzeda.z.
Biegly oszacuje r6Znic~ pomi~dzy wartosci~ wieczystego uzytkowania a wartosci~
rynkow~ dzialki. R6znic~ zaplaci kupuj~cy, dla gminy b~dzie to doch6d ok. 2000 zl.
Przy sprzedazy dzialki dla wieczystego uzytkownika nie musi bye organizowany
przetarg.
Rada Gminy jednomyslnie (20 za) podj~la uchwal~ Nr XII/93f11 w sprawie wyrazenia
zgody na sprzeda.z dzialki b~d~cej w wieczystym uzytkowaniu (w zal'lczeniu).

Ad. 8. Informacja Wojta Gminy 0 mifldzysesyjnej dzialalnosci oraz 0 realizacji uchwal
i wniosk6w Rady Gminy :
Sekretarz Gminy przedstawil realizacj~ uchwal XI Sesji Rady Gminy Lancut
z 18 sierpnia 2011 r. oraz wydane zarz'ldzenia w okresie mi~dzysesyjnym (materialy
w zal~czeniu).
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Z kolei glos zabrali Przewodnicz~cy Komisji, ktorzy zapoznali Rad~ Gminy ze
sprawozdaniem z prac Komisji :
Barbara Michna (Komisja Rewizyjna) - przypomniala, ze skladanie sprawozdan z pracy
stalej komisji Rady Gminy wynika z przepisow Statutu Gminy Lancut. Odczytala
podj~te wnioski przez Komisj~ Rewizyjn~ stwierdzaj~c jednoczesnie, ze na zadne nie
otrzymala odpowiedzi.
W odpowiedzi Wojt Gminy przeprosil Przewodnicz~c~ Komisji Rewizyjnej za
zaistniale zaleglosci. Odniesie si~ do wnioskow na najblizszym posiedzeniu Komisji ..
Jozef Golenia (Komisja Finansow i Gospodarki Mieniem Gminy) - powiedzial, ze
Komisja wypracowala wniosek 0 zmniejszenie liczby oddzialow w niektorych szkolach.
Wniosek zostal przez Wojta zrealizowany.
Ireneusz Tarala (Komisja do Spraw Spolecznych) poinformowal, ze na wspolnym
posiedzeniu z Komisj~ Finansow i Gospodarki Mieniem Gminy wypracowano wniosek
o przeznaczaniu dochodow z czynszu na remonty Osrodkow Zdrowia oraz podniesienie
ich wysokosci 0 25 %.
Dabek Pawel (Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii) - powiedzial,
ze na ostatnim posiedzeniu Komisja spotkala si~ z osobami prowadz~cymi
gospodarstwa agroturystyczne. Osoby te zwrocily uwag~, ze goscie maj~ problem
z dojazdem do tych gospodarstw, w zwi~zku z powyzszym zwrocily si~ z prosb~
o lepsze oznakowanie miejscowosci. Poprosili ponadto 0 zaopatrzenie gospodarstw
agroturystycznych w foldery informacyjne 0 Gminie Laitcut.

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania :
Na wst~pie W ojt Gminy przedstawil Radzie Gminy radc~ prawnego Urz~du
Gminy Mari~ Siuda.
Glos zabrala radna Barbara Michna zauwazaj~c, ze na przedlozonych radnym
projektach uchwal cz~sto brakuje parafek radcy prawnego.
W odpowiedzi radca prawny wyjasnila, ze wcale nie swiadczy to 0 tym, ze projekt
uchwaly nie byl konsultowany z radc~. Osobiscie zobowi(tZala si~ do parafowania
projektow uchwal, ktore zostan~jej przedlozone i b~d~ zgodne z prawem.
W "wolnych wnioskach i zapytaniach" glos zabrali radni :
Kisala Stanislaw - poparl wniosek wypracowany na posiedzeniu Komisji Inicjatjw
Gospodarczych i Ekologii w zakresie poprawy oznakowania miejscowosci na terenie
Gminy Lancut. Jeden z mieszkancow Cierpisza zwracal si~ z tym problemem do kilku
instytucji, ale bezskutecznie.
Bartman Stanislaw - przypomnial 0 zlozonym przez siebie wniosku 0 wykonanie
naprawy drog (np. Homowka) i odbudowy rowow w Kraczkowej zniszczonych po
ostatnich ulewnych deszczach. Do tej pory nic w tym zakresie nie zrobiono.
Radny zwrocil ponadto uwag~, ze nikt nie remontuje mostkow przy drogach
powiatowych, a warunki atmosferyczne bardzo temu sprzyjaj~.
Slonina Kazimierz - zapytal, czy zostan~ ustawione lustra przy drodze wojewodzkiej
w Soninie i Wysokiej.
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Mazurkiewicz J6zef poinformowal, ze w Rzeszowie-Slocinie zostal wybudowany
pi~kny ogr6dek jordanowski. Miasto zlo.zylo wniosek 0 dofinansowanie na kilka
ogr6dk6w, co zmniejszyloby koszty ich budowy. Zasadne byloby poczynienie takich
staran przez Gmin~ Lancut.
Tarala Ireneusz - poparl propozycj~ radnego Mazurkiewicza, mlode matki w Kosinie
bardzo si~ 0 to dopominaj<t.
Na pytania i w<ttpliwosci odpowiedzi udzielil glos W6jt Gminy :
- zostalo wystosowane pismo 0 naleZyte oznakowanie skrzyzowania drogi
wojew6dzkiej przy mlynie w Albigowej w kierunku Kraczkowej i Cierpisz,
gmina wystqpHa z wnioskiem 0 przyznanie srodk6w tzw. powodziowych na remont
drogi na dzialy Zachodnie w Kraczkowej. Odpowiedzi nalezy si~ spodziewac
najwczesniej w styczniu 2012 r. Po tym terminie nastqpi weryfikacja zadan. Soltys
wsi Kraczkowa powinien zainteresowa6 si~ tematem remontu lokalnych dr6g,
- zostaly wystosowane pisma i przeprowadzono stosowne rozmowy z zarzC:\dc<t drogi
wojew6dzkiej odnosnie zamontowania luster. Zarz<tdca drogi kaze cierpliwie czekac.
Gmina nie moze wykonac tego zadania za wojew6dztwo,
- temat budowy plac6w zabaw jest bardzo ciekawy i medialny. Zasadne byloby, aby
poszczegolne solectwa wystqpily z tak<t inicjatyw<t.
Z kolei W6jt Gminy poinformowal Wysok<tRad~

0 nast~puj<tcych

sprawach :

- odbylo si~ spotkanie samorz<tdowc6w z terenu Powiatu Lancuckiego z poslem na
Sejm RP Zbigniewem Rynasiewiczem oraz przedstawicielami Ministerstwa
Infrastruktury i GDDKiA w sprawie modemizacji drogi krajowej nr 4 na odcinku
Lancut-Gluch6w. Prace maj<t zostac wykonane za oszcz~dnosci po przetargach. S<t
to srodki krajowe, a wi~c istnieje mozliwosc dokonania zmian w projekcie
modemizacji drogi nr 4, z czego najbardziej zadowolone jest miasto Lancut. Wydane
zostalo pozwolenie na budow~ tego odcinka drogi, grunty zostaly nabyte, budynki
wyburzone. Wszystko wskazuje na to, ze nie jest to tylko obietnica przedwyborcza,
- 23 wrzesnia br. wplyn~lo pismo od Pana Golonki wzywaj<tce Rad~ Gminy do
usuni~cia naruszenia prawa uchwal<t Nr XXXIV/263/06 z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie przyj~cia Regulaminu utrzymania czystosci i porz<tdku na terenie gminy
Lancut. Zgodnie z Kodeksem post~powania administracyjnego w ci~u 30 dni
odb~dzie si~ sesja Rady Gminy poswi~cona glownie temu tematowi.
Z kolei Przewodnicz<tcy Rady Gminy
uczestnicz<tcym w obradach sesji Rady Gminy :

udzielil

glosu

mieszkanC,1m

Szmuc Dominik - powiedzial, ze jest usatysfakcjonowany odznaczeniem jakie otrzymal
Pan Roman Skomra od Zwi<tzku Kombatantow.
Z kolei zapoznal radnych ze spraw<t konfliktu powstalego pomi~dzy nim a dyrektorem
CKGL Andrzejem Lobaz<t. Sprawa dot. wyrzucenia go z albigowskiego ch6ru, pomimo
jego dlugoletniego zaangazowania w dzialalnosc kulturaln<t.

10

W tym temacie glos zabral dyrektor CKGL informujGtc, ze w ubieglym tygodniu spoE~al
si~ z Panem Szmucem, bylo krzykliwie i niegrzecznie.
Kowalczuk Roman - poinformowal, ze w obecnej sesji uczestniczy w zwiGtzku
z wydanGt przez gmin~ decyzjGt 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
zakladu w Kraczkowej, kt6ry rna zostae wybudowany na dzialce Pana Slawomira
Golonki. W zakladzie rna bye wytw6rnia mas bitumicznych, kt6ra b~dzie szkodliwa
i uciGtzliwa dla okolicznych mieszkanc6w i upraw. Strefa oddzialywania zakladu b~dzie
wykraczala poza granice wskazane w projekcie. Protesty w tym zakresie zlo.zyli
mieszkancy Kraczkowej i Krzemienicy, ale nie zostaly one uwzgl~dnione. SGt oni
oburzeni decyzjGt W6jta, kt6ry powinien bronie ich interes6w, a nie inwestora.
W dyskusji nad powyzszym glos zabrali :

"...

fJ"'A'

Borcz Jan - poinformowal, ze istnieje mozliwose prawna zablokowania tego trlJU
inwestycji. W telewizji oglGtdal program na ten temat (Interwencje).
W6jt Gminy - przypomnial, ze ponad rok temu firma warszawska zwr6cila si~ do
gminy z wnioskiem 0 wydanie decyzji srodowiskowej, w zwiGtzku z planowanGt budowGt
zakladu. Zostalo poinformowane 0 tym zebranie wiejskie w Kraczkowej. Wlasciciel
dzialki 0 pow. 6 ha wydzielil na srodku dzialk~ 0 pow. 3 ha, aby nie bylo sGtsiedztwa.
Gmina korespondowala z zakladem, aby pozyskae wszystkie potrzebne dane. Zostalo
wszcz~te
post~powanie
administracyjne. Dokumenty zostaly przekazane do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wraz z opiniami mieszkanc6w. Pomimo
tego RDOS wydal pozytywnGt opini~ w zakresie przedmiotowej decyzji, podobnie
Sanepid. W6jt Gminy z mocy prawa nie mial innego wyjscia, r6wniez musial wydae
pozytywnGt decy~~ srodowiskowGt. 0 przedmiotowej sprawie zostalo powiadomione
Stowarzyszenie Zieloni, ale nie zareagowalo. Istnieje mozliwose odwolania si~ od
decyzji srodowiskowej. Pozwolenie na budow~ b~dzie wydawal Starosta Lancu<:;ki.
Szkoda, ze Kraczkowskie stowarzyszenie nie poinformowalo, ze b~dzie uczestni~zye
w sesji, w6wczas temat zostalby lepiej przygotowany i zreferowany.
Z-ca W6ita Gminy powiedziala, ze od poczGttku miala wGttpliwosci co do zasadnosci
tej inwestycji. Osobiscie podpisala pismo, ze jest ona niezgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. W ciqgu tygodnia musiala si~ z tego tlumaczye
u dyrektora Najwyzszej Izby Kontroli.
Kisala Stanislaw - poinformowal, ze mieszkancy majGt pretensje do W6jta Gminy, ze
nie bylo wystarczajGtcej informacji ze strony gminy 0 zaistnialej sytuacji.
W odpowiedzi W6jt Gminy powiedzial, ze wsp6lczuje mieszkancom Kraczkowej, ale
nic nie moze zrobie w tej sprawie, bo wiGtzGt go przepisy prawa. Gmina bardzo liczyla,
ze RDOS wyda negatywne postanowienie w zakresie lokalizacji tej inwestycji.
Bartman Stanislaw zwr6cil si~ z prosbGt do W6jta Gminy 0 poczynienie wszelakich
staran, aby w Kraczkowej nie powstal zaklad produkujGtcy mas~ bitumicznGt.
Bartman Andrzei - stwierdzil, ze duzo wGttpliwosci budzi wydana przez RDOS opLlia
odnosnie projektowanego zakladu. Jego uciGtzliwe oddzialywanie na pewno nie zamknie
si~ w strefie, majGtc tylko na uwadze wiatry wiejGtce najcz~sciej od strony zachodniej.
Skutki odczuje r6wniez miasto Lancut. Trzeba zjednoczye sily, aby ten zaklad nie
powstal.
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Po wyczerpaniu porz'ldku obrad Rada Gminy jednomyslnie (17 za)
zatwierdzila protok61 z XI sesji z dnia 18 sierpnia 2011 r.
..
. : 900 - 1445 .
sesJl
Czas trwama

Protokolowala :
Beata Kochman
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