RADAGMINY

tAN CUT

PROTOKOL NrXIV/ll
Sesji Rady Gminy Lancut
odbytej w dniu 29 listopada 2011 r.
w sali posiedzen Urz~du Gminy Lancut.

Obrady sesji otworzyl i sesj~ prowadzil Przewodniczqcy Rady Gminy
Roman Skomra.
Na wst~pie powital radnych oraz zaproszonych gosci. W sesji uczestniczylo 21 radnych
wedhig,zalqczonej 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
KuZniar Maria - Gl6wny Ksi~gowy Urz~du Gminy
Duliban J6zef - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Ekologii i Rolnictwa
Urz~du Gminy
Leszczynska Urszula - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Spolecznych
Urz~du Gminy
Pelc J6zef - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej Urz~du Gminy
Pyda Marta
Kierownik Referatu Samorzqdu i Zarzqdzania Infonnacjami Urz~du
Gminy
Ros61 Aleksandra Kierownik Zespolu Administracyjno-Finansowego Obslugi Szk61
i Przedszkoli Gminy Lancut
Lobaza Andrzej Dyrektor Centrum Kultury Gminy Lancut
KuZniar Zbigniew - Kierownik Zakladu Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut
z siedzibq w Soninie
Bytnar Stanislaw Soltys wsi Albigowa
Ruszel Bemadeta - Sohys wsi Cierpisz
Zuber Jan - Sohys wsi Gluch6w
Kusta Alfred Sohys wsi Handz16wka
Bern Kazimierz - Sohys wsi Kraczkowa
Harpula Marian - Sohys wsi Rog6zno
Czech)wicz Barbara - Sohys wsi Sonina
Szpunar Roman - Sohys wsi Wysoka
Czamota Jakub - Radny Powiatu Lancuckiego
Zgodnie z przeslanymi zaproszeniami i materialami na
Gminy przedstawil nast~pujqcy porzqdek obrad :
1.

Podj~cie

sesj~

Przewodniczqcy

R~dy

uchwaly w sprawie ustalenia ceny zyta przyj~tej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lancut na rok 2012.
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2. Podjttcie uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomosci na rok 2012.
3. Podjttcie uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodknw
transportowych na rok 2012.
4. Dokonanie zmian w uchwale budzetowej gminy Lancut na 2011 r.
5. Podjttcie uchwaly w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy
z organizacjami pozarz~dowymi.
6. Podjttcie uchwaly w sprawie uchwalenia zmiany mleJscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwal~ Nr IV128/02 Rady Gminy
Lancut z dnia 30 grudnia 2002 r.
7. Podjttcie uchwaly w sprawie wyra:zenia zgody na nabycie na rzecz gminy Lancut
nieruchomosci we wsi Handzl6wka.
8. Podjttcie uchwaly w sprawie przyjttcia sprawozdania z realizacji Programu opieki
nad zabytkami gminy Lancut na lata 2008-2011.
9. Informacja W6jta Gminy 0 mittdzysesyjnej dzialalnosci oraz 0 realizacji uchwal
i wniosk6w Rady Gminy.
10. Informacja 0 dzialalnosci Komisji Rady Gminy w okresie mittdzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i zapytania.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy 0 samorz~dzie gminnym zaproponowal poszerzenie
porz~dku obrad 0 nastttPuj~c~ sprawtt :

-

pkt 3a1 Podjttcie uchwaly w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku
od nieruchomosci, podatku rolnego, podatku lesnego,
pkt 3bl Podjttcie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr X/95/07 Rady Gminy
Lancut w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych,
pkt 8al Podjttcie uchwaly w sprawie udzielenia pelnomocnictwa,
pkt 8bl Podjttcie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnos6 W6jta
Gminy Lancut.

Do przedstawionego porz~dku obrad radni nie wniesli uwag, w
przystqpiono do jego realizacji :

zwi~zku

z powyzszym

Ad. 1. Podjlicie uchwaly w sprawie ustalenia ceny tyta przyjlitej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lancut na rok 2012:
Glos zabral W6jt Gminy informuj~c, ze zgodnie z przepisami ustawy 0 podatku
rolnym rada gminy jest upowamiona do obnizenia sredniej ceny skupu zyta do cel6w
wymiaru podatku rolnego ogloszonej na podstawie Komunikatu Prezesa Gl6wnego
Urzttdu Statystycznego. W dniu 19 paidziemika 2011 r. taki komunikat zostal
ogloszony w Monitorze Polskim. Zgodnie z jego brzmieniem srednia cena skupu zyta
w pierwszych trzech kwartalach 2011 r. wyniosla 74,18 zl za q. Proponuje sitt obnizenie
ceny skupu Zyta do kwoty 58,00 zl za q. Stawki podatku rolnego na rok 2012 wynosily
wowczas : dla grunt6w gospodarstwa rolnego 145 zl za ha, dla pozostalych grunt6w
rolnych podlegaj~cych podatkowi rolnemu - 290 zl za ha. Proponowana stawka

3

podatku rolnego jest uwzgl~dniona w projekcie budzetu gminy na 2012 r., ktory zostal
przedlozony radnym.
Rada Gminy wi~kszosci::t glosow (17 za. 3 przeciw, I wstrz.) podj~la uchwaIt( }
Nr XIV/102/11 w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta przyjt(tej jako podstawa
do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lancut na rok 2012 (w zal::tczeniu).

Ad. 2. Podj~cie uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomosci na rok 201 :
W pkt. 2 porz::tdku obrad glos zabral Skarbnik Gminy wyjasniaj::tc, ze zgodnie
z ustaw::t 0 podatkach i oplatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwaly okresla
wysokose stawek podatku od nieruchomosci. Nie mog::t one przekroczye rocznie gomej
granicy stawek kwotowych podatku od nieruchomosci ogloszonych w drodze
obwieszczenia Ministra Finansow. W mysl tych przepisow gome granice stawek
kwotowych obowi::tzuj::tce w danym roku podatkowym ulegaj::t corocznie zmianie na
nast~pny rok podatkowy w stopniu odpowiadaj::tcym wskamikowi cen towarow i uslug
konsumpcyjnych w okresie pierwszego p61rocza roku, w ktorym stawki ulegaj::t
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodrrie
z komunikatem Prezesa GUS wskaznik cen towarow i uslug konsumpcyjnych
wI polroczu 2011 r. w stosunku do I polrocza 2010 r. wzrosl 0 4,2 %. Maj::tc na uwadze
powyzszy wzrost wskaznika proponuje si~ na rok podatkowy 2012 podwyzszenie
stawek podatku od nieruchomosci 0 srednio 5,75 % w porownaniu ze stawkami z roku
2011. Proponowane stawki maj::t odzwierciedlenie w projekcie budzetu gminy na
2012 r.
W dyskusji nad powyzszym glos zabrali :
KadlofKrzysztof poinformowal, ze na przedsesyjnym posiedzeniu Komisji Finansow
i Gospodarki Mieniem Gminy wypracowano wniosek 0 podwyzszenie stawki od
budynkow lub ich cz~sci zwi::tzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych
w rozumieniu przepis6w 0 dzialalnosci leczniczej, zaj~tych przez podmioty udzielaj;:;t:ce
tych swiadczen od 1 m 2 powierzchni uzytkowej, z kwoty 4,40 zl na 4,45 z1.
.
Rada Gminy wi~kszosci::t glosow (14 za) przyj~la wniosek radnego Kadlofa.
Tarala Ireneusz - zauwazyl, ze w projekcie budzetu na 2012 r. nie ma zabezpieczonych
srodk6w na remonty osrodkow zdrowia, a mialy bye zabezpieczone wydatki w kwocie
wplywow z czynszu. Ponadto proponuje si~ zwi~kszenie stawki podatku od
nieruchomosci dla budynkow zwi::tzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych.
W odpowiedzi W6jt Gminy stwierdzil, ze nie nalezy mieszac budzetu gminy do stawek
podatkowych. Na obecnym etapie nie ma srodkow na remonty osrodk6w zdrowia. B~d::t
one zabezpieczone na ten cel, jezeli tylko pozwoli na to nadwyzka. Priorytetem s::t
zobowi::tzania budzetowe i sztywne wydatki. W niektorych osrodkach zdrowia gmina
poniosla duzo wi~ksze wydatki nil zebrala czynszow.
Po zakonczonej dyskusji Rada Gminy wi~kszosci::t glosow podj~la uchwal~
Nr XIV/103f11 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci"na
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2012 r., z uwzgl~dnieniem wniosku radnego Kadlofa (17 za, 2 przeciw, 2 wstrz.) 
uchwala stano wi zahlcznik do protokolu.

Ad. 3. Podj~cie uchwaly w sprawie okres/enia wysokosci stawek podatku od srodkow
transportowych na rok 2012 :

,..-

Ponownie glos zabral Skarbnik Gminy informuj'lc, ze na podstawie ustawy
o podatkach i oplatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwaly okresla wysokosc
stawek podatku od srodkow transportowych obowi'lzuj'lcych na terenie gminy. Stawki
tego podatku nie mog'l bye wyzsze od stawek maksymalnych oraz nie mog'l bye nizsze
od stawek minimalnych okreslonych przez ustawodawc~. Stawki mini maIne S'l
uzalemione od kursu euro, ktory ulegl zwi~kszeniu 0 11,29 % w stosunku do roku
ubieglego. W przygotowanym projekcie uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci
stawek podatku na 2012 r. podwyzszono stawki podatku dla poszczegolnych rodzajow
srodkow transportowych 0 5 % w porownaniu ze stawkami z roku 2011.

..

Rada Gminy wi~kszosci'l glosow (17 za, 4 wstrz.) podjct1a uchwalct N r XlVII 04/11
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych na rok
2012 (uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu).

Ad. 3a/ Podj~cie uchwaly w sprawie usta/enia wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomosci, podatku ro/nego, podatku lesnego :
Z kolei Skarbnik Gminy wyjasnil, ze na podstawie ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych, ustawy 0 podatku rolnym oraz ustawy 0 podatku lesnym Rada Gminy
w drodze uchwaly okresla wzory informacji podatkowych obowi'lzuj'lce na terenie
gminy. W formularzach zawarte S'l dane dotycz'lce podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbctdne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomosci.
Obowi'lzuj'lcy wzor informacji podatkowej (INRL-l) ustalony zostal uchwal'l
Nr III/8110 Rady Gminy Laitcut z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru
informacji w sprawie podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku lesnego.
Uchwalenie nowego wzoru informacj i wynika z koniecznosci dostosowania go do
obowi¥uj'lcych przepisow prawa z zakresu podatku od nieruchomosci. Dotyczy to
nowej regulacji przepisow 0 dzialalnosci leczniczej oraz ograniczenia obowiqzku
podawania numeru NIP wy1'lcznie do osob prowadz'lcych dzialalnose gospodarcz/:l. ~
Rada Gminy jednomyslnie (21 za) podjct1a uchwalct Nr XIV/I 05/1 I w sprawie ustalenia
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku
lesnego - uchwala stanowi za1'lcznik do protokolu.

Ad. 3b/ Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr Xl95/07 Rady Gminy Lancut
w sprawie uslalenia wzoru dek/aracji podatkowych :
Skarbnik Gminy ponownie zabieraj'lc glos poinformowal, ze na podstawie
ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwaly okresla wzory
deklaracji podatkowych obowi/:lzuj/:lce na terenie gminy Laitcut. Obowi/:lzuj/:lcy wzor
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deklaracji podatkowej (DN-1) ustalony zostal uchwal,\ Rady Gminy Lancut z dnia
14 grudnia 2010 r., ktora to zmienila w uchwale Rady Gminy Lancut Nr X/95/07 z dnia
14 listopada 2007 r. zal,\cznik Nr 2 okreslaj,\cy wzor deklaracji na podatek od
nieruchomosci. Uchwalenie nowego wzoru deklaracji wynika z koniecznosci
dostosowania go do obowi,\zuj,\cych przepisow prawa z zakresu podatku od
nieruchomosci (dot. nowej regulacji przeplsow 0 dzialalnosci leczniczej).
Wprowadzono ponadto zapis dotycz,\cy terminu zlozenia deklaracji podatkowych do
31 stycznia danego roku.
Rada Gminy jednomyslnie (21 za) podj~la uchwal~ Nr XIV/I06111 w sprawie zmiany
uchwaly Nr X/95/07 Rady Gminy Lancut w sprawie ustalenia wzoru deklar",cji
podatkowych (uchwala stanowi zal,\cznik do protokolu).
Ad. 4. Dokonanie zmian w uchwale budzetowej gminy Lalicut na 2011 r. :

Projekt zmian w uchwale budzetowej Gminy Lancut na 2011 r. przedstawil
Skarbnik Gminy. Dotycz,\ one nast~puj,\cych kwestii :
Zwif/.kszenie dochod6w :

6 000 zl- wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu
41 990 zl- subwencja oswiatowa
660 zl- wplywy z przedszkoli (PZU)
2 000 zl- sprzedaz stare go pieca c.o. z Publicznego Gimnazjum w Wysokiej
1 760 zl darowizna dla rodziny Burdow z Gluchowa, ktorych dom ulegl spaleniu
200 000 zl- wplaty ludnosci na budow~ kanalizacji w Handzlowce
16 391 zl- srodki z funduszu ochrony srodowiska na zbiork~ odpadow azbestowych
Zw if/.kszenie wydatk6w :

41 990 zl zakup wyposaZenia do sali gimnastycznej w Albigowej
18 000 zl - remont starej sali gimnastycznej w Albigowej (powyzsza kwota nie pokryje
calego zakresu robot, reszta srodkow z rezerwy)
2000 zl- zakup uslug telekomunikacyjnych (PG Wysoka)
6 000 zl wynagrodzenia trenerow LKS
1 760 zl- swiadczenie spoleczne dla rodziny Burdow z Gluchowa
200 000 zl- budowa kanalizacji w Handzlowce
16391 zl dofinansowanie do utylizacji wyrobow azbestowych
Zmniejszenie wydatk6w:

18000 zl- dz. Oswiata i wychowanie (wydatki inwestycyjne
W dyskusji nad powyzszym glos zabrali :

szkoly podstawowe)
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Michna Barbara poinformowala, ze w Kraczkowej przerabiana jest linia gazowa. Jest
to jedyna okazja podhlczenia do sieci budynku LKS. Sprawa ciqgnie si~ juz od kilku lat.
Bartman Stanislaw - przypomnial, ze sprawa podhtczenia budynku LKS w Kraczkowej
do sieci gazowej ciqgnie si~ juz od 2008 r. Sprawa ta miala bye zalatwiona na etapie
budowy zaplecza sportowego.
Kluz Stanislaw powiedzial, ze od dluzszego czasu solectwo Albigowa boryka si~
z problemem wybicia wody, kt6ra splywa na drog~ gminnct. W okresie zimowym
b~dzie to bardzo niebezpieczne. Problem trzeba pilnie rozwictzae, in~pektor ds. dr6g
w Urz~dzie Gminy zna ten temat. Potrzebna b~dzie kwota 20 000 z1. /~
Mazurkiewicz J6zef - zaproponowal sprzedaz mieszkan w Osrodku Zdrowia
w Albigowej celem pozyskania srodk6w na zlikwidowanie wybicia. Radny z Albigowej
glosowal przeciw proponowanym stawkom podatkowym, a domaga si~ wykonania
zadan nie uj~tych w budzecie gminy.
Slonina Kazimierz
stwierdzil, ze solectwo Albigowa moze sfinansowae koszty
likwidacji wybicia z funduszu solecki ego na 2012 r.
Golenia J6zef
zaproponowal wykonanie przylctcza gazowego do budynku LKS
w Kraczkowej w br. i zaplacie za uslug~ w 2012 r. z pieni~dzy inwestycyjnych klubu.
Do powyzszych wypowiedzi odni6s1 si~ W6jt Gminy wyjasniajctc, ze w budzecie gminy
nie rna zapisanego wydatku na wykonanie przylctcza gazowego do budynku LKS
w Kraczkowej. Jest to wydatek inwestycyjny, uj~cie go w budzecie gminy nalezy do
kompetencji Rady Gminy a nie W6jta Gminy. Wydatek jest jak najbardziej zasadny,
przewidywany koszt to 5 000 z1. Radni zglaszajct w ciqgu roku pojedyncze zadania do
realizacji, kt6re mozna bylo przewidziee na etapie planowania budZetu gminy.
Zaproponowal, aby przeznaczye na ten cel 1 000 zl z imprez masowych oraz 4 000 zl
z rezerwy inwestycyjnej.
Odnosnie wybicia w Albigowej zaproponowaI, aby pienictdze na jego likwida'cj~
wybicia pozyskae z niewykorzystanych srodk6w na opracowanie miejscowych plan6w
zagospodarowania przestrzennego.
Z kolei glos zabral radny Krzysztof Kadlof zauwazajctc, ze sprawa podlctcza gazowego
w Kraczkowej oraz wybicia wody w Albigowej znane Sct W 6jtowi Gminy od kilku lat,
a nie zalatwiono tego tematu formalnie na przedsesyjnych posiedzeniach komisji.
Osobiscie rna zal 0 to, ze na jedne pilne zadania znajduje si~ srodki w ciqgu roku
budZetowego, na inne zas nie. Wybicie wody w Albigowej mozna juz bylo zlikwidowae
dawno temu. Podlctcz gazowy w Kraczkowej nie jest az tak pilny, zeby go robie w br.
Jest to zwykle wyrywanie pieni~dzy.
ZloZyI wniosek, aby realizacj~ obydwu tych zadan przeniesc na 2012 r.
W tym temacie gIos zabraIa Z-ca W6jta Gminy wyjasniajctc, ze w Albigowej problem
pojawil si~ cztery lata temu. ZakIad Gospodarki Komunalnej robil tam odkry\'/ki
podejrzewajctc, ze jest to wina wadliwie wykonanej sieci kanalizacyjnej biegnctcej przy
tej drodze gminnej. Przez okres roku czasu nic si~ tam nie dzialo, jesienictzn6w pojawil
si~ problem. Prawdopodobnie nie jest to wina kanalizacji lecz istniejctcych w okolicy
zrodel wody.
Rada Gminy przystctPila do gIosowania wniosku radnego Kadlofa, kt6ry przyj~la
wi~kszoscict glosow - 10 za, 9 przeciw, 1 wstrz.
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Do wniosku radnego Kadlofa odni6s1 si~ W6jt Gminy pytaj'lc, kto wezmle
odpowiedzialnosc za wypadek drogowy spowodowany wyciekaj'lc'l wod'l na drog\
gminn'l w Albigowej.
'
W zwi'lzku z tym, ze jako W6jt Gminy posiada inicjatyw~ uchwalodawcz'l zglosil
nast~puj'lce wnioski :
- zmniejszyc wydatki w dz. Dzialalnosc uslugowa (opracowania geodezyjne
i kartograficzne) 0 20000 zl i pozyskane w ten spos6b srodki przeznaczyc w br. na
likwidacj~ wybicia wody przy drodze gminnej w Albigowej.
Do wniosku odni6s1 si~ Kierownik ZGK Zbigniew Kuzniar informuj'lc, ze koszty
dorame zwi'lzane z usuwaniem lodu z drogi gminnej spadn'l i tak na gmin~. Logiczne
jest docelowe wykonanie prac zwi'lZanych z likwidacj'l wycieku wody, bo rozwi'lzania
dorame wcale nie b~d'l duzo tansze.
Rada Gminy wniosek przyj~la wi~kszosci'l glos6w (10 za, 7 przeciw, 4 wstrz.)
- wykonac przyl'lcz gazowy do budynku LKS w Kraczkowej w br., cz~sc srodk6w na
ten cel w kwocie 1 000 zl pozyskac ze zmniejszenia wydatk6w w dz. Kultura
fizyczna (zadania z zakresu kultury fizycznej). Brakuj'lc'l kwot~ nalezy Pozys'{..ac
w 2012 r. z biez'lcych wydatk6w na utrzymanie obiekt6w sportowych b~d'lcych
w dyspozycji LKS "Czarni" Kraczkowa.
Rada Gminy wniosek przyj~la wi~kszosci'lglos6w (20 za, 1 przeciw).
Po zakonczonej dyskusji Rada Gminy wi~kszosci'l glos6w (13 za, 3 przeciw, 5 wstrz.)
podj~la uchwal~ Nr XIV/107/11 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy
Laflcut na 2011 r., z uwzgl~dnieniem wniosk6w zgloszonych przez W6jta Gminy
(uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu).

Ad. 5. Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia rocznego programu wspo/pracy
z organizacjami pozarzqdowymi :
W tym temacie glos zabral Sekretarz Gminy, kt6ry przypomnial, ze rady gmir, S'l
zobowi'lzane do podj~cia uchwaly w sprawie programu wsp6lpracy Z organizacjami
pozarz'ldowymi i innymi podmiotami prowadz'lcymi dzialalnosc pozytku publicznego.
Wynika to z przepis6w ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie.
Gmina na jej podstawie moze powierzyc organizacjom pewne zadania do wykonania,
b~d'lce w jej kompetencji, np. ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom
patologicznym, pomoc spoleczna, bezpieczenstwo i porz'ldek publiczny, turystyka,
sport i rekreacja, kultura i sztuka, oswiata i wychowanie, promocja gminy, dzialalnosc
na rzecz
os6b
niepelnosprawnych.
Celem programu jest utrzymanie
i rozszerzenie form wspOlpracy gminy z organizacjami pozarz'ldowymi na rzecz
pelniejszego zaspokojenia potrzeb spolecznych oraz poprawy warunk6w i podnoszenia
poziomu zycia mieszkanc6w gminy.
Rada Gminy jednomySlnie (21 za) podj~la uchwal~ Nr XIV/108/1I w spra~ie
uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organizacjami pozarz'ldowymi (uchwala
w zal'lczeniu).
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Ad. 6. Podjflcie uchwaly w sprawie uchwalenia zmiany mleJscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwalq Nr IVI28102 Rady Gminy
Lancut z dnia 30 grudnia 2002 r. :
W tym temacie glos zabrala Z-ca W6jta Gminy informujqc, ze w lipcu 201Q r.
Rolnicza Sp61dzielnia Uslugowo-Wytw6rcza w Gluchowie zwr6cila si~ z wnioskiem
o zmian~ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujqcego cz~se
tzw. Chmielami w Soninie (cztery tereny 0 l'lcznej powierzchni 0,83 ha). Wedlug
obecnego planu mial tarn bye parking, zatoka autobusowa oraz zielen urz'ldzona.
W zwi'lzku z tym, ze w s'lsiedztwie znajduje si~ budownictwo mieszkaniowe RSUW
zawnioskowala 0 zmian~ planu i przeznaczenie przedmiotowego terenu na taki wlasnie
cel. Inwestor argumentuje to tym, ze obecnie przy kazdym budynku jednorodzinnym
znajduje si~ indywidualny parking oraz miejsce na zielen. Wniosek RSUW nie zostal
w pelni uwzgl~dniony, nie wyrazila na to zgody Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska. W zwi'lzku z tym, ze b~dzie to duze osiedle mieszkaniowe proponuje si~
pozostawienie cz~sci teren6w zielonych. Istnieje mozliwose budowy budynk6w
usrugowych z cz~sci'l mieszkaln'l (zlobek, przedszkole, kluby dzieci~ce). Uchwala
o zmianie mpzp b~dzie aktem prawa miejscowego i zostanie opublikowlilla
w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego.
"
Rada Gminy wi~kszosci'l glos6w (19 za, 2 wstrz.) podj~la uchwal~ Nr XIV/I09/11
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwal'l Nr IV128/02 Rady Gminy Lancut z dnia 30 grudnia 2002 r.
(uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu).

Ad. 7. Podjflcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie na rzecz gminy
Lancut nieruchomosci we wsi HandzlOwka :
Ponownie glos zabrala Z-ca W6jta Gminy, kt6ra poinformowala 0 zakonczeniu
i rozliczeniu inwestycji budowy kanalizacji w Handz16wce. Pozostala jedna dzialka, na
kt6rej zostala wybudowana przepompownia oraz droga do niej, a gmina nie jest jej
wlascicielem. W wyniku negocjacji nabyto 0,0423 ha gruntu ze wzgl~du 'na
uksztaltowanie terenu za kwot~ 2 000 zl.
Rada Gminy wi~kszosci'l glos6w (20 za, 1 wstrz.) podj~la uchwal~ Nr XIV/II0/ll
w sprawie wyrazenia zgody na zbycie na rzecz gminy Lancut nieruchomosci we wsi
Handzl6wka (uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu).

Ad. 8. Podjflcie uchwaly w sprawie przyjflcia sprawozdania z realizacji Programu
opieki nad zabytkami gminy Lancut na lata 2008-2011 :
W tym temacie glos zabrala Z-ca W6jta Gminy wyjasniaj'lc, ze w 2008 r. Rada
Gminy uchwal'l przyj~la Program opieki nad zabytkami gminy Lancut na lata
2008-2011. S'l to obiekty zabytkowe mniejszej rangi, nie wpisane do rejestru
Wojewody, a b~d'lce w zainteresowaniu konserwatora zabytk6w, np. budY71ki
mieszkalne, kapliczki, piwnice, budynki inwentarskie, uj~cie wody w Handzl6wce.
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Zgodnie z obowictzujctcymi przepisami prawa W6jt Gminy jest zobowictzany do
zlozenia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji Programu.
Rada Gminy jednomyslnie (21 za) podj~la uchwal~ Nr XIV/lll111 w sprawie przyj~cia
sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Lancut na lata
2008-2011 (uchwala stanowi zalctcznik do protokolu).

Ad. 8a/Podjtlcie uehwaly w sprawie udzielenia pelnomoenietwa :
Kolejny raz zabierajctc glos Z-ca W6jta Gminy poinformowala, ze Pan Slawomir
Golonka zlotyl skarg~ do Wojew6dzkiego Sctdu Administracyjnego w Rzeszowie na
uchwal~ Rady Gminy Lancut Nr XXXIV1263/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzctdku na terenie gminy Lancut.
W zwictzku z powyzszym proponuje si~ upowaznienie radcy prawnego Marii Siuda do
reprezentowania Rady Gminy Lancut przed sctdem administracyjnym oraz do
sporzctdzenia odpowiedzi na skarg~.
Rada Gminy jednomyslnie (21 za) podj~la uchwal~ Nr XIV1112/11 w spraWle
udzielenia pelnomocnictwa (uchwala stanowi zalctcznik do protokolu).

Ad. 8b/ Podjtlcie uehwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnose Wojta Gminy
laneut:
Z-ca W6jta Gminy wyjasnila, ze mieszkaniec Krzemienicy Lukasz Sordyl w dniu
17 listopada br. zlotyl skarg~ na przedluzajctce si~ post~powanie w sprawie zw~zenia
drogi nr 1656 w Soninie. Pan Sordyl kupil dzialk~ pod budow~ budynku mieszkalnego
w Soninie, przy kt6rej znajduje si~ droga b~dctca w samoistnym posiadaniu gminy.
Droga ta jest bardzo Wctska (2,5 m), a ponadto osoba mieszkajctca przy niej postawila
ogrodzenie betonowe, dodatkowo jeszcze jct zw~zajctc 0 0,5 m. Bardzo utrudnia to Panu
Sordylowi dojazd do swojej dzialki z materialami budowlanymi. Sprawy nie udalo si~
zalatwiC polubownie. W6jt Gminy wyst~powal kilkakrotnie z pismami 0 usuniecie
ogrodzenia, ale bezskutecznie. Gmina zrobila rozgraniczenie nieruchomosci. Spraw~
prowadzil Burmistrz, poniewaz strona pozwana poskarzyla si~ do sctdu
administracyjnego, ze W6jt Gminy moze bye stronniczy. Strona nie odbiera
korespondencji, cz~sto przebywa za granicct. W zwictzku z tym, ze gmina nie J;est
pelnoprawnym wlascicielem drogi nie moze zmusie strony do rozebrania ogrodzenia.
Zwr6cono si~ w zwictzku z powyzszym do Nadzoru Budowlanego, ale do tej pory nie
rna odpowiedzi, a Pan Sordyl rna powaZne problemy z budowct budynku mieszkalnego
na swojej dzialce.
W tym stanie faktycznym proponuje si~ uznae skarg~ za bezzasadnq, poniewaz
w sprawie usuni~cia ogrodzenia W6jt Gminy dopelnil wszystkich obowictzk6w
w ramach posiadanych kompetencji. Gmina Lancut nie posiada legitymacji procesowej
do wytoczenia pow6dztwa przeciwko Pani Danucie Wiglusz w sprawie 0 naruszenie
posiadania, gdyz nie jest wlascicielem drogi nr 1656. Stan prawny tej dzialki nie jest
uregulowany, bowiem wlasciciele tej nieruchomosci zmarli, a krqg spadkobierc6w nie
jest ustalony.
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Rada Gminy jednomyslnie (21 za) podj~la uchwal~ Nr XIVI113111 w sprawie
rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut (uchwala w zal'tczeniu).

Ad. 9. Informacja Wojta Gminy 0 mirdzysesyjnej dziala/nosci oraz 0 realizacji uchwal
i wnioskow Rady Gminy :
W6jt Gminy przedstawil realizacj~ uchwal XIII Sesji Rady Gminy Lancut
z 21 pazdziernika 2011 r. oraz wydane zarz'tdzenia w okresie mi~dzysesyjnym
(materialy w zal'tczeniu).

Ad. 10. Informacja 0 dziala/nosci Komisji Rady Gminy w okresie mirdzysesyjnym :
Kolejno zabierali glos Przewodnicz'tcy stalych Komisj i Rady Gminy kt6rzy
poinformowali zebranych 0 swojej pracy w 2011 r. oraz w okresie mi~dzysesyjnym.

Ad. 11. Wo/ne wnioski i zapytania:
Na wst~pie glos zabral inspektor RRE UG Slawomir Kuzniar informuj'tc
zebranych 0 mozliwosci usuwania azbestu z terenu prywatnych posesji na obszarze
gminy. Do utylizacji pozostalo jeszcze 1 740 ton. W latach 2005-2009
75 % koszt6w ponosila
dofinansowywano odbi6r wyrob6w zawieraj'tcych azbest
gmina, 25 % wlasciciel nieruchomosci. P6zniej zostaly zlikwidowane Gminne
Fundusze Ochrony Srodowiska, mieszkancy nie otrzymywali dofinansowania.
Narodowy i Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
zabezpieczyly w swoich wydatkach srodki na utylizacj~ wyrob6w azbestowych na lata
2011-2013. NFOSiGW dofinansowuje 50 % koszt6w kwalifikowanych, natomiast
WFOSiGW - 35 0/0. Pozostale 15 % koszt6w pokryje gmina. Gmina Lancut wyst:wila
z wnioskiem 0 przyznanie dofinansowania na 2011 r. i je otrzymala. Wnioskiem obj~to
53,38 tony wyrob6w azbestowych na kwot~ 18448 zl. Koszt utylizacji 1 tony etemitu
wyni6s1 345,60 zl. W 2012 r. planuje si~ obj'tc wnioskiem 39 budynk6w. Wlasciciele
wyrob6w azbestowych nie ponios't zadnych koszt6w, jedynie ewentualne koszty
nowego pokrycia dachowego.
Z kolei Przewodnicz'tcy Rady Gminy przedstawil pismo Miejskiego Domu Kuhury
w Lancucie (w zal'tczeniu) dot. nawi~ania wsp6lpracy poprzez nagrywanie lub
transmitowanie na zywo sesji Rady Gminy dla lokalnej telewizji TV Lancut.
Radni w dyskusji na ten temat docenili nowoczesn'l. form~ przekazu infonnacji, mog'tc't
si~ stac wamym elementem promocyjnym. Jednak w chwili obecnej nie rna mozliwcki
skorzystania z przedlozonej propozycji, gl6wnie ze wzgl~d6w finansowych.
W dyskusji glos zabrali :
Slonina Kazimierz - poinformowal, ze w dalszym ci'tgu nie zamontowano luster
w Soninie i Wysokiej, na skrzyzowaniach z drog'l. wojew6dzk'l.. Jest tam bardzo slaba
wiaocznosc, cz~sto wyst~puj't kolizje drogowe. Zarz'l.dca drogi broni si~ przed
zamontowaniem luster twierdz'tc, ze nie spelni't one swojej roli. Radny zwr6cil si~ do
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W6jta Gminy 0 wystosowanie kolejnego pisma do Zarz'tdu Dr6g Wojew6dzkich
o zamontowanie luster, bo przedstawione argumenty nie s't przekonywuj'tce.
W6jt Gminy zobowi'tzal sit( do wystosowania kolejnego pisma do Wojew6dzkiego
Zarz'tdu Dr6g odnosnie montam luster w tych dw6ch solectwach.
Skomra Roman - powiedzial, ze Stowarzyszenie "Bezpieczny Przejazd" w Soninie
wystosowalo pismo do parlamentarzyst6w i wszelkich mozliwych instytucji
o okreslenie konkretnego terminu modernizacji drogi krajowej nr 4. lezeli nie bt(dzie
zadowalaj'tcego odzewu to zostanie zorganizowana blokada.
Borcz Jan - przypomnial, ze w dalszym ci'lgu nie zostaly dokonczone prace przy
modernizacji drogi powiatowej Albigowa-Mlyn - Markowa.
Radny poinformowal ponadto, ze Rada Powiatu Lancuckiego zaapelowala do dyrektora
lancuckiego zamku 0 przywrocenie lawek w parku zamkowym. Rada Gminy Lan~ut
powinna wspomoc te dzialania.
W odpowiedzi radny powiatowy lakub Czarnota wyjasnil, ze osobiscie zloZyI
inicjatywt( uchwalodawcza w tym zakresie popart't pozytywn't opini't Komisji, ale Rada
Powiatu jeszcze sit( tym nie zajt(la.
Bartman Stanislaw - zapytal, czy istnieje szansa na wykonanie brakuj'tcych odcinkow
chodnikow przy drodze krajowej nr 4 w Kraczkowej.
Poinformowal ponadto 0 nieestetycznie wygl'tdaj'tcych przystankach przy tej drodze, S't
brudne i wymalowane sprejem.
W odpowiedzi W6jt Gminy wyjasnil, ze w temacie chodnikow nic sit( nie zmienilo, rna
je wykonac GDDKiA.
Sprawa remontu i malowania przystank6w nie jest ujt(ta w umowie z firmami, ktore
dbaj't 0 nie w zamian za umieszczenie reklamy. Bt(d't podjt(te proby ujt(cia w tych
kwestii w przyszlorocznych umowach. Remonty przystankow finansowane s't
z funduszu solecki ego, natomiast sprz'ttanie z ogolnych koszt6w.
Ponadto W6jt Gminy poinformowal 0 nastt(puj'tcych sprawach :
'"

bardzo powoli posuwa sit( sprawa projektow ci'lg6w pieszo-jeznych w Kosinie
i Rogoznie,
- gmina pozyskala srodki unijne na dofinansowanie projektu pn. Poprawa
zaopatrzenia mieszkancow Gminy Lancut w wodt( pitn't poprzez rozbudowt( sieci
wodoci'lgowej wraz z przebudow't i rozbudow't istniej'tcych dwoch stacji
uzdatniania wody w Kraczkowej i Albigowej". Decyzj't Zarz'tdu Wojew6dztwa
Podkarpackiego doiinansowanie wynosi 6 mIn zl przy calkowitej wartosci projektu
wynosz'tcej 10,8 mIn zl. Szczegolowe koszty bt(d't znane po przetargu,
- bt(d't pobierane oplaty za korzystanie ze szkolnych sal gimnastycznych przez osoby
nie zrzeszone w LKS i OSP. Szczegoly zostan't jeszcze ustalone. Dochody z tGgo
tytulu traii't do szkol poprzez budzet gminy,
- nast'lPi znaczny wzrost oplat za scieki na oczyszczalni. Przyczynilo sit( do tego
przede wszystkim powstanie spolki, ktora nalicza koszty amortyzacji i musi
odprowadzac podatek od nieruchomosci. Wszystko to zostanie wliczone w koszty
m3 sciekow.
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Na zakonczenie obrad sesji Rady Gminy glos zabral Kierownik ZGK informuj'lc,' ze
stan wody w uj~ciach jest zadowalaj'lcy. Lustro wody nieznacznie si~ obnizylo, ale nie
stwarza to niebezpieczenstwa braku wody.
Zaklad nie poradzi sobie z podwyZk'l ceny sciek6w, jezeli nastqpi ona 1 stycznia 2012 r.
Nowe taryfy oplat za wod~ i scieki mog'lobowi'lzywac dopiero od 1 maja 2012 r.
i przez okres pi~ciu miesi~cy ZGK stracilby plynnosc finansow'l. lezeli zajdzie taka
potrzeba Zaklad zwr6ci si~ do Rady Gminy 0 przyznanie dotacji lub wczesniejsze
ustalenie kwoty taryf, jezeli jest taka mozliwosc prawna.
Od 1 stycznia 2012 r. definitywnie inkasenci nie b~d'l pobierac od mieszkancow oplat
za zu.zycie wody i zrzut sciek6w. Nale.zy 0 tym szeroko poinformowac mieszkancow,
aby ZGK nie stracil plynnosci finansowej.
Skontrolowane zostaly wszystkie studnie i obowi'lzuj'lce strefy przez krakowski oddzial
gospodarki wodnej. Nie ma ci~zkich zarzut6w tylko drobne niedoci'l,gni~cia. Obecne
strefy wygasaj'l z koncem 2012 r. Nie nalezy z nich rezygnowac lecz jedypie
zweryfikowac.
Po wyczerpaniu porz'ldku obrad Rada Gminy jednomyslnie (19 za)
zatwierdzila protok61 z XIII sesji z dnia 21 paidziemika 2011 r.
Czas trwania sesji : 900 - 14°°.
Protokolowala :
Beata Kochman

~~~

bez uwag

